






ন্রনারীজন্মতত্ ৷ 
( কন্যা এবং পুত্রোৎপাদিক।শক্তির মাঁনবেচ্ছাধীনতা| ) 

ছিতীর সংস্করণ । 

গ্রন্থকর্ডভীর অন্ুুমত্যন্ুসাঁরে 

শ্রীরমানাথ মিত্র কর্তৃক 
সরল বাঙ্গাল! ভাষায় অনুবাঁদিত। 

২৯ নং মন্জিদবাঁড়ী স্রীট, কলিকাতা গ্রেস। 

মুখাজা এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা 
মুদ্রিত 

কলিকাতা । 
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বিজ্ঞাপন । 

এই গ্রন্থ পাঠে থে পাঠক এবং পাঠিকাবর্গ বিশেষ উপকার লাভ 
করিবেন, তাহাই আমার স্থির বিশ্বাস। যদি পুত্র এবং কন্তঃ 

সন্তানোৎ্পত্তির কোন প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সেই নি্য়িম পালনের 
উপায় আবিষ্কৃত হয়, সে আবিষ্কার যে সমুদয় জগতের ধনী দরিদ্র 

সকলেরই একটা মহালাঁভ, তাহাতে সন্দেহ নাই । সেই নিয়মের 
আবিধারই এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্ত। এরূপ আবিফার অনেকেব 

অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু এ পুস্তক পাঠে সকলেই, 

স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন বে, ইহা অসম্ভব নহে, কেবল মনুষ্যের 

যত্রসাপেক্ষ। 

নানা প্রকৃত ঘটনা পরিদর্শনে এই গ্রন্থোক্ত মত প্রথম স্থির 

হয়। পরে অনেক পাশ্চাত্য সুবিখ্যাত গ্রন্থ এবং পাঠক বর্ণের 

পত্রাদি হইতে এই মতের বৈজ্ঞানিক এবং অন্ত নানা প্রমাণ পাঁওয়। 

গিরাছে। আমাদিগের দেশেও যে এ মত সত্য বির! প্রমাণিত 

হইবে, আমার স্থির বিশ্বাস । 
আমি স্বয়ং যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এ মত যে সত্যমূলক 

এবং সর্বতোভাবে বিশ্বাযোগ্য, তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইলে যদিও প্রায় সমুদয় সংবাদ পত্র 

এবং অনেক সন্ত্রস্ত কতবিদ্ ব্যক্তি এ গ্রন্থের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন, 

অনেককে আবার গ্রন্থথানি না পড়িয়াই নানারূপ মতামত প্রকাশ 
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করিতে দেখ! গিয়াছে । তাই পাঠকবর্ের প্রতি আমার বিনীত 

নিব্দেন, তাহারা পুস্তকখানি যত সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করুন। 

তাহার পর যদি কোন রূপ ভ্রম প্রমাঁদ ইহাতে দেখিতে পান, অথব! 

কোন কথার উপর তাহাদের সন্দেহ হয়, সে বিষয়ে অনুবাদককে 

পত্রদ্ধার বিদিত করিলে অনুবাদক আপনাকে অন্ুগৃহীত বিবেচন1 

করিবে । কারণ, এ বিষয়ের সম্যক আলোচনাই এ গ্রন্থ প্রকাশের 
প্রধান উদ্দেশ্ত। ইংরাজ গ্রন্থকার ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন । 

ভরসা করি, আঁমাদিগের দেশের সত্যান্ুসন্ধিৎস্থু কতবিদ্ মহোদয়গণ 

দ্বারা এ গুরুতর এবং সর্বজনহিতকর বিষরটা সর্বাতোঁভাবে আলোচিত 

হইবে। 

সাধারণে যাহাতে এ গ্রন্থের সমুদয় অংশ ভালরূপ বুঝিতে 

পারেন, তাহার জন্য যথাসাধ্য সরল ভাষায় ইহা লিখিত হইল। 
সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে, এই আশায় এই গ্রন্থ লিখিত 

হইয়াছে । এখন ইহা হইতে পাঠকবর্গ কথঞ্চিৎ উপকার লাভ 

করিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি । 
কুমারটুলি--কলিকাতা, | 

অন্বাদক। 

৮ই আষাঢ় ১৩১৯ । 



সূচীপত্র । 
প্রথম অধ্যায় । 

ভূমিকা! 
ঘিতীয অধ্যায়। 

বিষয়টার আবশ্তকত। রি 

তৃতীয় অধ্যায় । 

কন্তা এবং পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস 

চতুর্থ অধ্যায় । 

গ্রন্থকর্তীর পরিদর্শন ৮০, 

পঞ্চম অধ্যায় । 

প্রাকৃতিক নিয়ম নিরূপণ তি 

ষ্ঠ অধ্যায় । 

পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত প্রাকৃতিক নিয়ম।- 

হ্বীনে চতুর্থ অধ্যাক়ে সন্গিবিষ্ট সাধারণ 

মীমাংসা সমুহের আলোচনা *** 
সপ্তম অধ্যায়। 

পুতোৎ্পাদনের উপযোগী সময় এবং অবস্থা! 

অফ্টম অধ্যায় । 

নারীগণের পুত্োৎপাঁদনে অক্ষমতার বিশেষ 

কারণ নিরূপণ *** ৬৯ পু 
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নবম অধ্যায় । 

নারীগণের পুতভ্োৎপাদনের উপযোগী দৈহিক 

অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা .** ০" ৮৪ পৃঃ 

দশম অধ্যায়। 

গৃহপালিত পশুগণে এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রয়োগ ১০১ পৃঃ 

্ একাদশ অধ্যায় । 
পুর্বোলিখিত প্রাঁরুতিক নিরমের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ১০৫ পুঃ 

পরিশিষ্ট + ১১৭ পৃঃ 

ক্রোড় অধ্যায়। 

আপত্তি খণ্ডন ₹২, ১৯৪ ০০ ১৪৭ পৃঃ 

বঙ্গদেশে স্ত্রীগাতির আধিক্য ও তাহার কারণ ১৬৮ পুঃ 
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প্রথম অধ্যায়। 

ভূমিকা । 

ত্রিশ বৎসরেরও অধিক হইল গ্রন্থকার সম্ভান সম্ভতি পন্থিরৃত 
হইয়। সংসারের প্রণম বিমল আনন্দ উপভোগ করেন 1 প্রথমেই 

পর পর তাহার পাচটী কন্যা-সম্তান হওয়াতে পুত্রকামনা স্বভা- 

বতঃ তাহার অন্তরে বলব্তী হয়। তদবধি তিনি পুত্র এবং কন্যা- 

সম্ভতানোষ্পন্তির কারণ অন্থসন্ধীন করিতে সমুৎ্সুক হচ্সেন এবং তিদ্থি- 

যয়ক প্রকৃত ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন৷ -'এই ঘটনা- 

ব্লী অবলম্বন করিয়া এবং যে সকল ব্যক্তির কেব্ল' মাত্র পুত্র 

বা কেবল মাত্র কন্য। সস্তান হুইক্গাছিল, তাহাদিগের স্বাস্থ্য সমন্থীয় 
বিশেষ বিশেব লক্ষণ সমুহ সম্যক পরিদর্শনের ফল স্বরূপ. তাহার 
মত স্থির হ্য়। তাহার গৃহপালিত পশুগণেতেও তিনি স্বেই- মতের 
পরীক্ষা করিয়াছেন। এইক্ধপে এই পুস্তকে লিখিত ' জীবোৎপত্ঠি 

বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়ম সিদ্ধান্ত হইয়াছে । তিনি আপনার জীব- 
নেও সেই মত প্রয়োগ কত্িতে কুহ্ঠিত হুন নাই এবংগন্তাহাঁর ফল 
স্বরূপ তিনটা পুত্র এবং একটা কন্যা সন্তান লাভ করিয়াছেন 



খু 
এই মতীবলগ্বনে সকলের যে একই ফল লাঁভ হইবে এরূপ 

বলা যায় না । আমাদিপের শবীর তত্ব এরূপ জটিল এবং ব্যক্তি 

ভেদে শারীরিক অবস্থা এরূপ ভিন্ন, যে সকলেই স্বীকার করিবেন, 
কোন দ্রব্য এক ব্যক্তির শরীরে বিশেষ কাঁধ্যকরী হইলেও হয়ত 
অপরের শরীরে কোন কার্যেরই হয় না। বহুজনপরীক্ষিত অর্তি 

উত্রুষ্ট ওষধও এক পীড়াক্স, একই অবস্থায়, ব্যক্তি ভেদে সময়ে 
সময়ে নিম্থল হইতে দেখা যায়। গ্রন্থকর্তীর কথিত প্রারুতিক 
নিয়ম এই নিয়মের অধীন । 

তবে এক ব্যক্তিৰ জীবনের অল্প মাত্র পরিদর্শন দ্বারা যতদূর 

পর্যস্ত সম্ভব, ততদুর এ মতটী যে সত্যমূলক তত্বিযক়্ে গ্রন্থকার 

স্থিরিসিশ্চয় ইইতে পারিয়াছেন। বিষয়টা এরূপ যে অপরের নিকট 

হইতে ইহার জ্ঞার্ঈলাভ এবং তন্বীরা কীর্ধ্যতঃ ইহার নিশ্চন্বত! প্রতি- 

পারদন অথবা ভ্রম সংশোধন আঁশাতীত। ইহার আলোচনা সমাজে 

তাতি লঙ্জীস্কর ফাঁধ্য লিগা বোধ হয় 1 সুতরাং পুস্তকাকারে 

গ্রকাধিত হইইঞেই, জনসাধারণ দ্বারা! ইহার উত্তমরূপ পরীক্ষা 
হইতৈ পারে । 

যদ্দি পাঠঞের নিজ জীবনে এই মত সত্য বলিয়া প্রমাণিত 

হয়, তিনি ধেন অন্গুবাদকের ছার! গ্রস্থকর্তীকে তাহা আনান । * 

কিবা ধদি এই ম্ভাইঈপীরী হইয়। ফথিত ফল পভ ন! করেন, 

তাহণও যেন ভিনি ভীহাীকে লেখেন। পত্রে স্বামী ও স্ত্রীর শারীরিক 
গ্াবস্থা ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষন্ থাঁকা আবশ্তক 1 এই উপাগ 
অধলম্বল রিলে সত্য দৃড়ীভূত এবং শারীরিক 'অবস্থাভেদে জন্য 

* প্রকাশধের ঠিকানা পঞ্জাদি লিখিধেদ । 
শ্রনুরযতাতউটীযরর 
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আবস্তক মতও গ্রন্কত ঘটনাবলী হইতে স্থির হইতে পারে। 
এই সকল পত্র সযস্তে গৃহিত হইবে এবং সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত 

হইলেও» লেখকগণের নাম ব1 তাহাদিগের নির্দেশক কোন কথা ব্যবহৃত 
হইবে না। | 

' এরূপ একটা আবিষ্কৃত বিষয় রর সন্দুথে প্রকাশিত কর! 
ঘুক্তিসিন্ধ কিনা, তদ্বিষয়ে দুই একটী রুথা ব্ল। আবশ্যক । এক 

জগদীশ্বরের ইচ্ছ। বলিয়া যে সকল কার্ধ্য বিবেচিত: হুইনা আসিতেছে, 

এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন ধাহার! সেই সকল কার্যে কোন প্রাক, 
তিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইলে তাহাকে ঈশ্বরের নিন্দা এবং .পাপকাধ্য 

বলিয়! দ্বণা করেন। পরমেশ্বরের নিয়ম পালন রূপ ধর্মদ্বারা নিদ্দিষ 

অভিপ্রার সাধনে স্থিরনিশ্য় হওয়া অপেক্ষা, তিনি নিজ হস্তে তাহাদিগের 

জন্য সমস্ত কাধ্য করিতেছেন, এইরূপ মনে করিয়া অঞ্চব ফল লাভের 

আশাই তাহার! শ্রেয়ঃ মনে করেন । 

অজ্ঞান থাকিল্রেই যেখানে কোন গোল থাকে না, সেখানে জ্ঞানী 

হইতে যাওয়া নির্ববোধের কার্য । অতএব অনাবশ্তক কাহারও স্থির 

বিশ্বাস ভঙ্গ কর! কর্তব্য নহে । তবে পরিশ্রমের জন্য মন্তৃষ্যেরে জন্ম। 

তাহার! পরিশ্রম দ্বারা জীবন রক্ষ/! করিবে, ইহাই পরমেশ্বরের নিয়ম । 
মনুষ্যের সকল পথই নানা! বিস্র বিপত্তিতে পুর্ণ, কোনটাই সরল নহে। 
দৈনিক সুষ্টান্নও যথেষ্ট পরিশ্রম বিন। লাভ করা যাম্থ না । এরূপ ক্লেশকর 
কণ্টকাবৃত এই জীবন-পথে ক্লেশের লাঁঘবতা সম্পাদক কোন সছুপাক্ 

উদ্ভূত হইলে তাহা সর্ধতোভাবে মন্ুষ্যের গ্রহ্ণীয় এবং ঈশ্বরের অভি- 
প্রেত। 

মন্ুষ্যজাঁতির মধ্যে কার্য্যভার পুরুষের উপর ন্যন্ত এবং এ ভার 

গ্রহণে তাহারাই উপযুক্ত। জীব-বৃদ্ধি নাধনই স্ত্রীাতির কাধ্য। তাহার! 
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নানা ক্লেশ এবং বন্ত্রণা় সন্তান প্রসব করিবে ; পুরুষগণ তাহাদিগকে 
প্রতিপালন করিবে, তাহাদিগের আশ্রয় অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি আবহ্ক বস্ত- 
সমূহের সংস্থান করিবে, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্ত । পুরুষগণের কার্ধ্ে 
সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকের সাহাধ্য পাঁওয়! যায় বটে, তথাপি তাহা হইতে 

স্্রীজাঁতির প্রধান কর্তব্য সাধনে কোন বিদ্র বিপত্তিই সম্ভব নহে? এই 
উদ্দেশ্ে বিধাত। মন্ষ্যজাতিকে এতগুলি পরিবারে বিভক্ত করিয়াছেন, 

এবং একটী পুরুষকে একটী করিয়! নারী প্রদান করিয়াছেন । প্রাকৃতিক 

বিভাগানুযায়ী এই পারিবারিক বিভাগ সংরক্ষণের জন্ত কন্তা অপেক্ষ। পুত্র 

+সম্তান অধিক হওয়! আবশ্তক । কারণ, কন্যা অপেক্ষা পুত্রের উপর 

ভাধিক বিপদপাৎ সম্ভব । সুতরাং কন্তা অপেক্ষা! পুত্রের সংখ্য 

অধিক হইলে বিবাহযোগ্য বয়সে তাহার! সমসংখ্যক হইতে পারে । 

কিন্তু আমেরিকার বর্তনান অবস্থা তাহার বিপরীত। অর্দ শতাক 

ধরিয়া স্্রীজাতির সংখ্য। পুরুষ অপেক্ষ! ক্রমেই বুদ্ধি পাইতেছে। 
আমেরিকার অন্তবন্তী ইউনাইটেড ্টেট্সের মানব সংখ্যা গণনাঙ্ক 

জানা গিয়াছে, যে এ দেশের পুর্ব এবং মধ্যভাগে স্ত্রীলোকের সংখ্য! 
পুরুষের অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক । এই ছুই অংশের স্ত্রী এবং পুরুষের 
সংখ্যা নিলে দেওয়া যাইল। 
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১* বৎসরের বুদ্ধি |দমস্ত লোকসং যায়| | আধিক দান সংখ্যা 
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সপ সপ্ত আগএকজলাল কা াপপাতা পা শীত শপ পক 

১৮৮০ ভঃ অবের গণনায় দেখা যাইতে ছে, যে আলিঘানি পর্ঘতের 

পুর্ব দিকের বিভাগ সমূছে পুরু অপেক্ষ। স্ত্রীলোক তিন লক্ষ অধিরূ । 

ইঙারা৷ সকলেই বিবাহযোগ্যা, বাঁ অন্নকাঁল মধ্যেই 'বিবাহযোগ্য। হইবে। 

ইহাদ্িগের ভবিষ্য জীবন কিরূপ শোচনীয় । কোথায় তাহারা স্তীনার্তির 

পরম সুখ স্বামীরত্ব লাভ করিয়া মনের আনন্দে সংদার যাত্র! 
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নির্বাহ করিবে, পুত্র কন্তার স্থধামাখা সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া জীবনের 
স্বার্ঘকত! লাভ করিবে; আর কোথায় সেই অভাঁগিনীগণের হৃদয়- 

বিদারক হুরবস্থা--স্বাষী-পুত্র-সম্তোগে ৰঞ্চিতা, নিরাশ্রিতা বন্ধুহীনা, 
অকুল জীবন-সমুদ্রে নিরাশায় কোথায় ভাসিতেছে ! বৃথাই তাহাদিগের 
নারী জন্ম, জীবন ভুর্বহ ভার মাত্র! মৃত্যুই তাহাদিগের এক মান্র 

আশা, ছুঃথের বিরাম, সুখের আলয়। সেই আঁশাঁপানে তাহার! একাগ্র 

মনে চাহিয়া আছে। এ যন্ত্রণ! তাহাদিগের কোন অপরাধে? কে 

তাহার উত্তর দিবে? 

এই অবিবাহিতা অভাগিনী রমনীগণ সম্বন্ধে বহুদিনের এই পুরাতন 
কথাগুলি শুনিয়া পাঠক হাসিতে পারেন, বাঙগছলে মুখ বিকৃত করিতে 

পারেন। ইহাদের ছূর্ভীগ্যে কে অশ্রপাত করিবে? কিন্ত জগতে যত 
প্রকার অভাগা আছে, সকলের মধ্যে অনাথিনী অসহায়! একাকিন্ী 
এই রমণীগণই হৃদস্বের সহানুভূতি প্রাপ্তির সব্বতোভাবে যোগ্যপাত্রী। 
বস্তুত অন্যথা 'কুতই প্রকৃত শ্রীসম্পন্থা নারী এইরূপে ছর্বহ জীবনদ্ভার 

বহন করিতেছেন ! 

কোন বস্তু আবশ্যকের অধিক পাওয়া যাইলে মানব্চক্ষে আর 

তাহার আদর থাকে না। মানব জগতেরও এই নিয়ম, জগতের সকল 

বস্ত্র সপ্বন্ধেই এই নিয়ম? আবশ্যক না হইলেও, যে বস্তু বু ক্লেশে 

লান্ড করা যাস, তাহাই অধিক মূল্যবান। ছিট ক্যালিকো বস্ত্রের 
দাম খন অত্যন্ত অল্প ছিল, তখন ইহ! কেবল দরিদ্র দিগেরই ব্যব- 
হার্য্য রস্্ ছিলি । কিন্তু গত গৃহযুদ্ধ কালে কার্পাসের মূল্য অধিক 

বঞ্ধিত হওয়াতে এই বন্ত্রের মূল্যও দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন ইহা 

ধনীদিগের বনুমূল্য পরিচ্ছদ বলিয়া আদৃত হইতে লাগিল । তখন 
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ইহা কতই লুন্দঈ | যখন মকল বস্তপন সমাদরের দ্যুনত বা আথিক্যের 

এই নিষ্নম,। তখন পুরুম্গণ যদি অধিবাহিত্রা বিবাহবোগ্যযুব্তী 
তাহাদিগের দ্বিগুণ পরিমাণে দেখিতে পাস, তাহা! হুইলে তাহাদিগের 
প্রতি পুরুষগণের কিন্ূপ ভাব কি রূপ ব্যবহার হওয়া সম্ভব? 
এরূপ অবস্থাক্স সংসারে পুরুষের অত্যধিক ন্মঘগর্রিমা এবং  স্ত্রী- 

ভ্রাতির প্রতি দ্বণ!- বা তাচ্ছল্যতাৰ কেন না! হইবে ? সদ্গুণসম্পন্গ। 
গৃহের লক্ষী স্বন্ধপিনী স্ত্রীরত্ব লাভ যে পরম সৌভাগ্যের কথা এবং 
সেরূপ স্ত্রীর সুখসঙ্ষ লাভ করিতে হইলে যে আপনারও লেইরপ 
সদ্গুণসম্পন্ন নির্দলচরিত্র হওয়া! নিতাস্ত আবষ্তক, কে একরার 

ভাবিয়াছে? বরং একথ! নিতান্ত অর্থহীন ঝা অসঙ্গত বলিক্ব। অনে- 

কের বোধ হুইতে পারে । আমি যেরূপ হইন| কেন, ঝ| যাহাই 

করি না কেন, স্ত্রীর দে বিষয়ে হস্তক্ষেপ কম্সিবার কোন আরশ্যাক 

নাই, প্ররূপ আত্মগর্িমা অনেক ব্যক্তিরই আছে। ক্কেলসই বা ম! 

থাকিবে ৭ স্ত্রী বহু পরিমাণে অনায়াদেই পাগুয়া যাইতে পাকে । 
সমাজের এ অবস্থা যে অভি শোচনীয়, ভাহাভে সন্দেহ নাই । 

সংসারের পক্ষেও শ্বামী ও স্ত্রীর এরূপ ভাব মানা অসুখের কারগ। 

আজকাল বিদ্যার আলোকে আলোকফিতা রমণীগণ বিলক্ষণ 

বুঝিম়্াছেন যে, পরমেশ্বর একই .বস্ত হইতে পুক্রদ ও. লারীর হ্যাট 
করিগ্সাছেন। অএতভব সকলেই সমান, ফেছ কাহারও অধীন নছেন। 
বদি সংসারে পুরুষের এক্সপ' ম্সাত্মগরিমা হইল, এই' সকল খিক্ষিতা 
নব্যসম্প্রদায়ের রমণীগপের ন্ুখের আশ! কোথাক।?1 বিশেষে ফে-রমণী 
গণ বিন। সংগ্রামে অধীনত শ্বীকার করিবেন না, তহাদিগের ফোন 

আশাই "নাই | 'আবাত দেশে এক নৃতন প্রথ! ভ্রতঘদই বদ্ধমূল 

, হইতেছে যে, বরের সহিত পাত্রী সমশ্রেণীভূক্ত। হইবার জন্য পার্ী- 
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পক্ষ হইতে বিবাহ দিবনদে কতকগুলি মুদ্রা যৌতুক স্বরূপ দেওয়। 
হইয়]' খাকে। * পাত্রী কি দোষে বে নিম্মশ্রেণীভূৃক্তা হইলেন, তাহ! 
বুিয়া উঠা আমাদিগের সাধ্যাতীত । স্ত্রীলোকের সাধিক্যই এই 
সকল প্রথার কারণ । 

এবপ স্ত্রীলোকের আধিক্য যে কোন করূপেই দেশের, পক্ষে 

মঙ্গলকর নছে,বৌধ হম্ন'সকলেই স্বীকার করিবেন। আন সকলেই 

বৌধ হয় স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, ষে বিশেষ কোন সামাজিক এবং 

নৈতিক অবনতিরূপ পাঁপের ফল শ্বর্প এরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে 

অধিক স্ত্রীলোকগণের জন্ম হইতেছে এবং প্রত্তি বখসরেই ইহাদের 

সংখ্যা বুদ্ধি পাঁইতেছে । সুতরাং পুত্র অপেক্ষা অধিক কন্যা 

সম্তানোৎ্পত্তির কারণ অনুসন্ধান এবং দেই কারণ দূর করিবার 
কোন্ উপায়. আবিষ্কৃত হইলে তাহ! প্রকাশিত করা বে যুক্তিসঙ্গত, 
তাহাতে আন সন্দেহ নাই। আর এক কথা, নিজ মনে সত্য 
বলিষা স্থির হইলে কোন বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করা! যায়। 
পাঠক যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার বিরোধী হইয়া 

তাহার বিরাগভাঙন হইবার উদ্দেশ্তে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। 
গরস্থারানস্তে গ্রন্থকর্তার এইমাভ্র অন্থরোধ, যদি পুস্তক সমাপনাস্তে ইহ'র 
ধতের; সহিত : পাঠকের নিজ মতের এক্য না হর, তিনি যেন 

মিজ মীমাংসার পূর্বে এই মত আপনার জীবনে পরীক্ষা করেন । 
ঠাঙ্ছার যেন এই. বিশ্বাস থাকে, যে মঙ্গলসাধনোদেশে গ্রন্থকর্তা এই 

পুস্তক প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং ইহার মত ম্বে সত্য, 

আমাদের ঘেলের অবস্থা পাঠক মহাশক্স একবার স্মরণ করিবেন। 



দ্বিতীয় অধ্যায়। 

বিষয়টার আবশ্যকত।। 

্রন্থথানি দেখিলেই মনে হইতে পারে, যে গ্রন্থ প্রতিপাদ্ত বিষয় 
সামান্ত স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনের বিষক়্ মাত্র। কিন্তু যত্বপূর্ববক পাঠ 

করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা! প্রত্যেক দমাঁজের এবং প্রত্যেক 
সভ্য দেশেরই আলোচ্য উপকারী বিষয় । এই হেতু পারিবারিক ভিন্ন ইহার 
সামাজিক আবশকতা এবং উপকারিতা বিশেষরূপে পাঁঠকবর্গকে 

বুঝাইবার জন্ত বহু পরিশ্রমে দেশীয় লোকদিগেন এই বিষয়ক পশ্চাঁ 

লিখিত বিররণাবলী সংগৃহীত হইয়াছে । তাহাতে আমাদের দেশে 
স্ত্রীলোকের সংখ্য! পুরুষ অপেক্ষা প্রতি বংসর কত অধিক হইতেছে এবং 

তাহার কারণ ও ফলই ব! কি, স্পষ্ট দেখ! যাইবে । 

অনেকে বলেন, এই স্ত্রীলোকের আধিক্য কেবল দেশের পূর্বাংশেই 
দেখিতে পাওয়। যায় এবং এই অংশের বহু সংখ্যক লোকের পাশ্চাত্য 

এবং প্রশীস্ত মহাসাগরের উপকূলস্থ গ্রদেশনমূহে উপনিবেশই এই আধি- 
ক্যের কারণ। কিন্তু পক্ষাস্তরে এ কথ অকিঞ্চিতকর কারণ বলিয়া বোধ 

হইতেছে । কারণ ইহাঁও দেখিতে হুইবে, যে নানাদেশ হইতে আটলার্টিক 
উপকূলম্থ প্রদেশসমূহে বহু সংখ্যক লৌক আসিয়া বাস করিতেছে। 
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এই উপনিবেশই আবার ইউরোপীয় দেশ সমূহে স্ত্রীলোকের আধিক্যের 
কারণ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইংলগ্ডের গতবারের গণনায় জান। 

গি্লাছে যে, এ দেশে এরং ওয়েল.দে ক্ন্যন পাঁচ লক্ষ অধিক ভ্্রীলোক 
আছে। | | ূ 

প্রস্থতিগণের অল্পমান্র পরিশ্রমেও অনিচ্ছা এবং অলস স্বভাব 
হেতু যে অধিক কন্াসস্তানোৎপত্তির কারণ সমূহ উৎপন্ন হয়, জন্ম 
বিবরণী হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। কিন্ত 
এই ধিবরণাবলী যেরূপ অসংলগ্র এবং অসম্পূর্ণ তাহাতে এ প্রমাণ 
সম্পূর্ণ অসম্ভব | তবে বছুজনাকীর্ণ প্রধান প্রধান নগরের পরিচিত 

অধিবাদীগণের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এ সকল স্থানের 

বহুকাল হইতে অবস্থিত পরিবারে ছুই তিন পুরুষ এইরূপে আলম্ত পর- 
বশ হইয়া দ্বিন যাপন করিলে তাহাদিগের পরপুক্ুষে সন্তানগণের মধ্যে, 
ছুই কন্তায় একটা পুত্র, এব্ধপ জন্ম পরিমাণও 'অনেক সমরে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। জন্মবিবরণাধলী মোটামুটী দেখিলে ইহা সত্য বলিয়। 
বোধ হয় না। কিন্ত বিচার করিয়া! দেখিলে এই সকল বিবন্ধণীর, 
সাহাষ্যেই অনেক স্থলে এ কথ! সত্য বলিয়! স্থির হইতে পারে । 

বছজনাকীর্ণ নগরের অস্বাস্থাকর বায়, অথবা তথাকার অধিবাসী- 
গণের শক্তিহীন নির্জীব অবস্থার অন্ত কারণ সমূহ যে কন্! সম্তানের 
আধিক্যের কারণ নহে, তাহাঁও এই সকল বিধরণীর সাহায্যে জানা যাঁ়। 
পল্লীগ্রামেও দুই ঘিন পুরুষ বিনা পরিশ্রমে ও সচ্ছন্দে দিন বাঁপন করিতে 
পারে এবং স্্রীলোকদিগকেও কোনরূপ পরিশ্রম করিতে হয় না, এরূপ 
সমৃদ্ধিশালী পরিবারে পুত অপেক্ষা! কন! অধিক দেখা যায়। 

' এইরূপ অলস এবং জড়জীবন হইতে, পেশী সমূহের কোমলতা এবং 
শিথিলতা আসিয়া! পড়ে । শরীরের এইকপ অবস্থাকে আমরা স্তন 
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শব্দে অভিহিত করিলাম। এই জবস হইতেই ্রীজাতির বুধ 
হইয়৷ থাকে । 

 স্ত্রীজাতির আধিক্ষ্যের আর ডি কারণ এই--সাধারখের বিশ্বাসের 
অন্থমত হইলেও বিবরণাঁবলীতে দেখ যাঁয় যে, ভূমিষ্ঠ হইবার পরে, 
প্রথম ছুই বদরের মধ্যে, 'কন্তা অপেক্ষা পুত্রসস্তানগণ অধিক 

সহজে রোগগ্রস্ত এবং সৃত্যুমুখে পতিত হয় । সুতরাং ভ্রণাবস্থায়ও 
ষে এইরূপ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি' 1? নিউইয়র্ক এবং 

ফিলাডেলফিয়া নগরের পশ্চাঁলিখিত মৃতপ্রস্থত সম্ভানগণের তালিকায়, 
প্রথমোক্ত নগরে মৃদট্রহ্ত বালক বালিকার পরিমাণ, ১৪৭ বাঁলকে 
৬৮২ বাঙগিকা এবং /শেযোক্ত নগরে ১০০০ বাঁকে ১২, বালিকা 

দেখা যাঁয় । ৮ 
স্রীজাতির সা কারখ সন্বস্বী্স এই ছুইটা মতের প্রমাথ 

উদ্ভিদ জগতেও পাওয়া! খায় । দেখা! গিক্সাছে যে, বৃক্ষের বৃদ্ধি 
শক্তির হাসকরী কুষিপ্রণালী অবলম্বনে কোন এক ঘৃক্ষে কেবল 

মাত্র স্্ীকুস্থম এবং সেই বৃক্ষে সার প্রদানে এবং বলকরী কৃষি 
প্রণালী অবলম্বনে পুরুষ কুসুম উৎপন্ধ হইয়াছে । ইহাতে প্রমাণিত 
হইতেছে যে, ছুর্বলতায় বৃক্ষের পুরুষোৎপাদিক? শক্তির হাঁস হয়। 

'কতকশুবি জাধুনিক মেরু প্রদেশ পর্যাটফের একটী কথায় 
উল্লিখিত দ্বিতীয় 'যত বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে । তথাকার কোন 
এক প্রকার লতার স্ত্রীজারতীয় লতা যে স্থান দেখা যাঁর, ভাহাদি- 

গের পুরুষজাতি সে স্থান হইতে বহত্রেপশ উত্তরে দেখা গিয়াছিল। 
ইহাতে এই স্থি্ন হইতেছে যে, স্ত্রীজাতীর় লভাসমূহ, জল বাঁখু তাহাদিগের 
পক্ষে অস্বাস্থ্যকর এবং তাহাদিগের যেরূখ 'আঁবস্ঠক তাহার বিপরীত 
তাঁবাপন্ন হইলেও সে সমস্ত সহ করিয়। এক র্ষমে জীবিত আছে। কিস্ত 



[; ১২ ] 

পুরুষ জাতীয় লতা! যদি কখনও তথায় একটী জন্মইয়া থাকে, এই 
সকল কারণে কোন কালে শুষ্ক ও ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে । 

নেলসন সিজার নামক এক ব্যক্তি ইহার এক প্রাকৃতিক 

কারণ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, স্ত্রীজাতি মাত্রেরই আপনার: 

আবশ্তক মত খাদ্য অপেক্ষা অধিক খাদ্য সস্তানের জন্ত নিজ দেহে 

সঞ্চিত করিয়া! বাখিবার একটি ক্ষমতা আছে । অভাব পড়িলে, 
বিশেষে ইহাতে সন্তানের আবশ্যক না থাকিলে, এই অধিক খাদ্য 

তাছাদিগের আপনার বল এবং জীবনী শক্তির বৃদ্ধি করে । 

অনেক ফল অতি কচি অবস্থাতেই বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়িতে 
দেখা যাকস। উদ্ভিদ্রগণ এইবরূপে যে সকল ফলের পুষ্টি সাধনে অক্ষম 

তাহাদিগকে প্রথম হইতেই নিপাতিত করে। .ইহা একটি প্রাক্কাতিক 
প্রধান নিয়ম । এই নিক্বমাধীনে উদ্ভিদ্গণ যেরূপ ফলের লালন 
কার্যে অক্ষম হইলে মুকুল অবস্থাতেই .তাহার লালন বিষয়ে বির্ত 
হয়, জীবজগতে দুর্বল প্রস্ততিগণের কাধ্যও সেইরূপ । 

ইউনাইটেড প্রেসের ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দের গণনার ষে অধিক স্ত্রীলোক 
দেখাঁন হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও অধিক স্ত্রীলোকের 

বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে | পূর্ব্ব লিখিত “ন্্রীত্ব' অবস্থা হেতু 
অল্পসংখ্যক বালকের জন্ম, বিশেষে তৎকারণবশতঃই শৈশবে অধিক 

সংখ্যক বালকের মৃত্যু যে এতগুলি বিবাহযোগ্যবক়ঃপ্রাপ্তা অধিক 

স্ত্রীলোক হইবার কারণ, তাহার প্রমাণার্থ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত 
জন্ম এবং মৃত্যুতালিক! এই অধ্যায়ে দেওয়া হইল। জন্মতালিকার আধুনা! 
ফুপ্রাপ্ধ ব্যক্িগণের 'জন্মবৎদরও দেখান 'হইয়াছে ।'এই তালিকাসমূহ 
হইন্ডেই আমান সকল মন্ত গরবং প্রমাণ একবপ সিদ্ধান্ত । 

আমাদিগের গৃহযুদ্ধের পূর্বে যে বিবরণীসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 
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সেইগুনি সকল বিষয়েই অধিকতর বিশ্বীঘযোঁগ্য এবং অবলম্বনীয় । 
তাহার পরবর্তী বিবরণাবলী অসম্পূর্ণ । দেখা গিয়াছে, প্র যুদ্ধের পর 
সকল বিষ কার্ধ্যের অনিয়শ্চতা। এবং সমাজের নান! বিশৃঙ্ঘলতা! হেতু, 
বিবাহ সন্বন্ধ ততদূর সংঘটিত হয নাই। সুতরাং তখনকার জন্মসংখ্যাও 
অত্তাস্ত কম। ইহা ভিন্ন যুদ্ধের পর বিদেশী লোকদিগের উপনিবেশে 

কেবল মাত্র স্বদেশবাসীগণের পৃথক জন্মবিবরণী পাওয়া! একক্প অসম্ভব । 

মেপাচুসেট্স্ প্রদেশের জন্সবিবরণী। 

৯৮৫৩ ূ ১৮৪ ১৮৪৬ ১৮৫৬ ১৮৫১ ১৮৫২ 

বালক ** 1 ১৩,৩২৯ 1১৪,১৩৭ 1 ১৪৯৪৯ | ১৫২৪৬ | ১৫,৭৮৮ | ১৬,৩৪২ 

ধালিক ** | ১২,২৬৩ | ১০,৩৯২ | ১৩৬১৩ | ১৪,৪৩২ 1 ১৪,৯৬৫ | ১৫,৪৬১ 

জগ্ম পপ্সিমাণ 

বালক ... ১১৬৬৩ ১১৯৬৬ ১৪৯৯৬ ১7৬৬৩ ১০৭৩৭ 3)%5% 

সমতার 

ৰালিক। ৪৬ ৯২% ৯১১ ২৪৭ ূ ৭৪৭ ূ 8৬ 

এক বৎসরের মাত্র জন্ম তালিকা এই প্রদেশের প্রত্যেক বিভাগান্গ- 
সারে নিয়ে দেওয়! গেল। ১৮৮৫ ত্ীঃ অব্ই গৃহীত হইল ; কারণ, এই 
বৎসর দেখিলে প্রতি বৎসরের একরূপ মোটামুটি জন্মসংখ্যা স্থির করা 
যাইতে পারে। ইহাতে প্রহ্থতিগণের জন্বস্থানও ( আমোরিক1' কিবা 

বিদেশ ) দেখান হইক্াছে । 
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টা | জন্মসংখ্য! প্রহ্তিগণের জন্মস্থান 
মেসাচুমেটস্প্রদেশের সি ৃ 

০০. (লা | বালিকা | আমেরিকা | বিদেশ 

বাকের ০২ ৩৯৯ ৩৮৪ ৬৯২ ৮৬. 

ধাক সায়া ক ৫৯৪ ৬১২ ৭৮ ৩৮৪ 

ত্রিষ্টল ১১] ১১৯৯: ১,০৯৬ ১১৩৯৫ ণ৬৮ 

(ডিউক ++ ৫৬ ৩৭ ৮৩ ৪ 

এসব শবে ১১ ৮৩ ১ ৩৮ ২১৫৮৯ ১,৪৫৫ 

ক্র্যান্কলিন +৪৬ ৪১৬ ৩৩ ৫১৪ ৯৫ 

হণম্পতেন্ ৪৪5 ৭৫9 শঙলীঃ ৭8৯৩ ! ক্ু৫9 

্যাষ্পসানগার 6৪৪ 8৪৮ ৪২১ ৪৮৫ শ্*৭্ 

মিল, সেক ঠা ২৮৪১ ২১৬৬১ ২,৭৯২ ২১৪৬১ 

স্বান্টকেট  ** ৬২ ৫৬ ১১২ ১৯ 

লরুফোক্ ০** ১১৪৮৯ ৯১৪৭১ ১১৪৪৩ ১১৪১৪ 

প্লাই মাউথ রঃ ৭৬৯ ৮২২ ১,২১১ ৩১৮ 

মফোক্ষ ৯5৪ ৩,১৩৭ ২,৮৯৯ ১,৯৩৪ ৩৯১৪ 

উরসেসটার ০৯ ২১২৯ ১,৯৩, ২,২৯৭ ১,৫১৩ 

» পবিস
 রাহাত এএসপি

 

মোট ১৬,৩৫২ ১১৪৬৯ ১৭১১ ৭৩ ১৬ ১৬৩ 

পা
পী
 

শিপ শা
লী 0১০ কা 

নকলেই স্বীকার করিবেন যে, উল্লিখিত তাঁলিকান বিদেশি 

প্রন্থতিগণ গ্রায়ই শ্রমজীবিশ্রেণীভুক্তী । স্বদেশবাঁসিনীগ্রণের মধ্যে যদিও 

অধিকাংশ এ শ্রেণীতুক্তা, তথাপি বিদেশীয়া রমণীগণ অধিকতর 

ক্লেশে এবং পরিশ্রমে দৈনিক আহার অর্জন করে। ইহাদিগকে 

পৃর্থক শ্রেণীভুক্ত করিলে দেখা যায়, যে অপেক্ষাকৃত অলস এবং 

সচ্ছন্দভোগী নারীগণ অপেক্ষা ইহাদিগের পুত্রসস্তভীন অধিক । বিবর- 

নীসমূহ. হইতে ইহার প্রমাণ স্পষ্টতঃ পাওয়। না ঘাইলেও বিবরণীসমূহের 

সাছীয্যে প্রমাণ হইতেছে। যেমন, সমস্ত প্রদেশের জন্ম পরিমাণ 

মোটের উপর দেখান হইয়াছে, প্রত্যেক ১১৭০* বালকে 
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১৪৬ বালিকা । এই প্রদেশের যে. ২৬টা প্রধান প্রধান নগরে জন্মসংখ্য! 

র্াপেক্ষা অধিক, ভাহাদিগের মধ্যে ১৩টাতে বিদেশিনী স্ত্রীলোক 

অধিক সংখ্যক। মেই সকল নগরের তরীলোকদিথের পরিমাণ, 

প্রত্যেক ১,১** ন্ব্দেশিনী স্ত্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলোক্ক ১৮৪৩ 

তথায় জন্মপরিমাণ প্রতি ১,৭০* বাঁলকে ৯৫* বাঁলিকা। ন্গরগুলির 

নাম নিম্নে দেওয়। হইল। 

নগরের নাম ___ জন্মসংখ্যা _ প্রস্থতিগণের জন্মস্থান... 

_বালক | বালিক1 ] আমেরিক। | বিদেশ 

কেখরিজ রঃ ৩৩৬ ৩৩৩ ৰ "২৩৪ ৰ ৪২৬ 

লাওয়েল ও ৫৬৪ ৫২১ ৪৬০৩ ৫৮৬ 

রক্জাবেরি রি ২৮৩ ২৭৩ ১৮৬ ৩৬৮ 

উর্নমেসটার * 1 ৬৫৪ চ বে ই 

লরেক্ ৫২ ২৩১ ১৫৯ ৩১৪ 

ফলরিনার রা রি রি ২১৬ 

ডল্পচেষ্টার 
১৯৬ ১৭৪ ১৭৪ ১৮ 

টিকে (পি ১৫৬ ১১৭ ১৪০৬ ১৬৭ 

মিলফোর্ড ১৩৯ ১৪৭ ৯ ১৮৭ 

লি ক 
৫৪ ৫.৫ ঞু €৪ 

টন্টন্ হন 
১৭৩ ১৩ ৬৫ ২৪৯ 

স্তালেম্ ই ২৫৯ ১২০ ২৪৪ 

বস্টন্। ২১৯৪ ৫ ২১৭৪২ ১৭৭২৫ ৩৮০৬ 

মেট ৫,৮৭৫ ৫১৫৮১ ৩৮৮৩ ৭,১৫৮: ূ 

ৃ 

অন্য ১৩টী নগ্ন ন্বদেশিনী স্ত্রীলোক অধিক, প্রত্যেক ১,*৭* 

হ্বদেশিনী ভ্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলৌক ৫৫০ জন মাজব। সেই সকল 

নগরের ক্ধন পরিমাণ প্রতি ১১০৯০ বালকে ৯৭৫ বালিকা । সেই। নগর 

খুলি এই ₹- 
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নগরের নাম 1 জন্সসংখ্যা _ প্রহ্তিগণের জন্মস্থান... 
1 বালক | বালিকা | আমেরিকা | বিদেশ __ 
চাল'স টাউন ... ৩৭৭ ৬৮১ ৪২৮ ৩৩৮ 

'নিউবেভফোড় ... ২৪৮ ২৪৪ ৩৬৪ ১১৯ 

" জিন ৯৭ ৩১ ৫৫ ৫৬ ৩৩৮ ১৫৪ 

নিউ বেছিপোট .. ১৫৮ ১৪৭ ২৩২ ৭৩ 
স্প্িংফিলড ৮** | ২২১ ২*১ ২২৫ ১৬১ 
ছেলসিয়। ১৭৬ ১৪২ ১৮৭ ১১৪ 

ডযান্ভার্দ ... ১৭৫ ২৩২ ১৭৪ | ১৩১ 

গ্রসেলটার ০», ১৪৮ ১৫৯ ২৩৩ ণই 

হেভারহিল *.. ১০৪ ১২৬ ১৬৪৯ ৪৮ 

আড়াম্পু *২ ৮৪ ৪ ১২৫ ৫৫ 

গ্রেটব্যারিংউন... ৪ ৪৭ ৬9 ২২ 
পিটস ফিল্ড ১১৭ ১২৩ ১২২ ১১২ 

নর্দাম্পটন্ ১. ১০২ ১৯৭ ১১২ ৯৩ 
|. দয রিড 

মেট ূ ২১২১৯ ূ ২,২৬৩ ২,৭৭৩ ১৪৫২২ 

শত 

এ বিষয়ের আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত তালি- 
কার নিউবেডফো্ড, নিউবেরিপোর্ট, গ্রসেষ্টার, হেভারহিল, আ্যাড্যাম্দ্, 
এবং গ্রেট ব্যারিংটন্, এই ছয়টা নগরে শ্বদেশিনী স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা 
অধিক ) প্রতি ১,০০০ স্বদ্েশিনী. স্্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলোক ৩৩৬টা 

মাত্র। এই কয় নগরের জন্মপরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ১,০৪৯ 

বালিকা । আর ইহার পুর্ববন্তী তালিকার যে চারিটা নগরে প্রতি 

১,০০* স্বদেশিনী জ্রীলোকে বিদেশিনী স্ত্রীলোক ২,১২০, তথায় জন্ম- 

পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯০ওটী মাত্র বাঁলিক1। | 
এই অধিক পুত্রের জন্ম ঘে বিদ্বেশীগণের কোন জাতিগত লঙ্গ- 

ণের ফল নহে, তাহার প্রমাণ এই £--গ্র ২৬টী নগর ভিন্ন এ দেশেক 
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সকল, পল্লীপ্রাঙ্গেই শ্রমোঁপজীবি লোঁক বাঁদ করে এবং লেই. সক 

স্থানে রিদেশের স্রীলোকের সংখাণও অনেক কম -১,০০* খ্বদেশবাসিলী 

স্রীলোকে ৪২৬্টা মাত. বিদেশিনী। তথাপি সেই সকল স্থানে বালকেব্ব 
খ্যাই অধিক | দেই সকল স্থানের জন্মপরিমাণ জি ১,০০৯ 

বালকে ৯৩৫ চী মাত্র বালিক1 ! রিল 

নিউইয়র্কে সম্প্রতি যে সমস্ত বিবরণী প্রস্তত 8. নিবি? 
ভিন্ন আর সকলগুলিই অসম্পূর্ণ। ১৮৬৪ খীঃ অন্ধের বিবরণীতে সমস্ত 

বৎসরের জন্মসংখ্যা ৫৮৭৭ দেখান হইয়াছে 1 কিস্তু আবার সেই 
বৎসরে সেই সকল বিবরণী অন্থপারে মৃত্যুসংখ্যা ২৫,৬৪৫ । রৈডিষ্ীর 
নিজ পত্রে সেই বসরের জন্মসংখ্যা ৩২,০০০ দেখাইতেছেন।' ইহাতে 
দ্বখ। যাইতেছে যে, বিবরণীদমূহে দর্শিত জন্মমংখ্যা মোট জন্মসংখ্যার 
একপঞ্চমাংশেরও কম। এই সামান্য অংশ হইতে কোন মত বা প্রমাণ 

স্থির হইলে তাহ! সাধারণের গ্রহণীয় না হইতেও পারে । যাহ হউক, 
বিবরপাবলীতে দর্শিত জন্মসংখ্যার মধ্যে বালকের সংখ্যা ৩,০৫৯ এবং 

বালিকার সংখ্যা ২,৮১৮ কিতা পরিমাণ প্রতি ১,০৭০ বালফে ৯২৬ 

বালিকা। মেসাচুসেটুসের শ্রমোপজীবিগণ অপেক্ষা 'এস্থানে বালিকার 
নংখ্যা অনেক কম। কিন্তু মেসাচুসেট্সের বিবরণী ন্টায় এ বিবরণীতে 
প্রস্ততিগণের জন্মস্থানের কোন উল্লেখ নাই। 

এই বালক বালিকাগণের পিতমাতী কোন জাতীক়। এরং কিজ্জরপে । 
দ্বিন যাপন করেন, সেই সকল বিদয় জানিবার . নিমিভ রাজাছুমাত 
শনুসারে রাঙ্কার্ধ্যালন্ের কাগজ পত্রাদি দেখিয়া যথেষ্ট উ্রসাণ পাও! 

গিয়াছে যে, এই বালক বাঁলিকাগণ অর্ণজ্াতীয় | জন্ণগথ এই 
বিধরণাবনীর 'আবক্যক্তা ও উপকারিতা ভালরপ বুঝেন |. ' খেই 
ক্ষারণে 'জর্দপ-সম্তানগণের জন্মবিবরণী এরূপে সক্কলিভ হইয়াছে । 



7১৮] 
বিশেষে লাম হস্তলিপি অশুদ্ধ ইংরাজী তাঁষ! হইতে, আফ়লতীক্ 
লোকদিগের এ্রবং সহরের কতকগুলি পত্র ভিন্ন, এতৎসম্বস্থীত্ন 'প্রাস় 

দকজী পত্রই থে জর্ধণজাতীয়দিগের, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিক্াছে। 

সুতরাং ইছা নিঃসন্দেহ, যে কেবল বিদেশী অধিবাসীগণের বালক 
বালিকার জন্মসংখা। নিউইয়র্কের জন্মবিবরণীতে দেখান হইয়াছে ।, 

গ্রদদেশের অপর এক স্থান ফিলাডেলফিয়া নগরেরও ২০ বিশ বৎসর 

পুর্বেরঃএক জন্মবিবর্ণী পাওয়। গিয়াছে। তাহাতে যে সা্ধচারি 

বমরের জন্মসংখ্যা দেওয়া! আছে তাহাই নিক্নে উদ্ধত হইল। 
সম] পপ ১৯৬ 

প্রত্যেক ১,০০০ বালকে 
বৎসর বালক বালক ২ বালিক! | বালিকাতি বিনা 

৯৮৬৭ (ছয়মাস) রঃ ৪১৪২৬ | ৪১০০৮ ৯০৬ 

২৮৯৬৬ ৯১,০০৮ | ৮১২৬৩ ৯১৭ 

১৮৬২ | ৭১৬০৯ [| ৭,১৩২ ৯৩৭ 

১৮৬৩ ৮,০৪২ | ৭,২৫১ ৯০২ 

১৮৬৪ ৮১২৩৭ 1 ৭,৩৫৪ ৮৯৩ 

 তশ সপস 

মোট, 1 ৩৭,৩২২ ৩৪১,০০৮ | মোটের উপর ৯১১ 

“ইহাতেও-প্রহুতিগণ্র জন্মস্থানের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু সেই 
/সময্বের বিবাহের বিবরণীসমূহু হইতে জানা গিয়াছে ষে,' প্রত্যেক 

,১,৭*৯ স্বদেশিনী ভ্রীলৌকে ৭০০ ব1 ৮০০ বিদেশিনী স্্রীলোক তথায় বাস 

“্করেন। এই পরিম্যখ মৈসাচুসেট্দ্ প্রদেশের সহিত প্রার নমান। কিন্তু 
' অস্ত যেসাচুসেট্স্- প্রধেশের সহিত তুলনায় এস্থানে কন্তা সন্তানের 
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গরিষাণ অনেক কম | তবে মেপাচুলেউস্
 প্রদেশের যে চাক মগরে 

বিদেশিনী স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাদিগের সহিত এই:পরিমাণ, 

প্রায়, সমান। বিদেশের অপেক্ষা শ্ঘদেশের স্রীলোক এক. অধিক 

পরিমাণে থাকিলেও থে কন্য। সস্তানের সংখ্যা ওস্থানে এত কম, তাহা, 

কারণ এই বে, ফিলাডেলফিয়া নগর 
ইহার সম্শ্রেণীভূক্ত সকল প্রেধাগ 

প্রধীন নগর অপেক্ষণ অনেকটা পর্ীগ্রাদের স্তায় এবং এই স্থানের প্রা 

সকল পরিবারেই স্্রীলোকগণ আপন আপন. গৃহৃকর্ম করিয়া থাকেন। 

ভুতব্বাং তাহাদিগের স্বাস্থ্যও তাল এবং শারীরিক বলও যথেষ্ট | . 

সকল স্থানের এবং সকল জাতির বিবরণাবলী একত্রিত করিলে 

স্পষ্ট দেখা যায় যে, কন্তা। অপেক্ষা অধিক পুত্রের জন্মই স্বাভাবিক । 

কেব্ল কতকগুলি বিশেষ স্থানীর কারণ বশতঃ স্থানে স্থানে কন্ঠ সন্তা- 

নের আধিক্য হইয়া থাকে। অত্যন্ত অলদতা হেতু অর্থাৎ জন্প 

পরিশ্রমেও কাতরতা, সংসারের কৌন কর্ম না করিয়া পশম সুচি পুস্তক 

প্রতি লইয়া শুইগা বসি থাকা, প্রভৃতি কারণে পেশী সমুহের 

শিথিলতা দৌর্বল্য ও নানারূপ গীড়া উপস্থিত হয়। শন্দীরের এক্প 

অবস্থায় পুত্রজন্মপ্রদান-শক্তি নষ্ট হয়। যদি এরূপ নারীগণের পুত্র হস 

সে সন্তান প্রায়ই অতি নিজীব এবং অনুস্থ হইয়া থাকে। 

প্রক্থতিগণের এবপ দুর্বলতা এবং অন্থস্থতা। তিন রূপ অবস্থ 

প্রাপ্ত হইয়। থাকে । এই তিন অবস্থীতেদে লক্ষণসমূহ নিম়্ে লিখিত 

হুইল। 

প্রথম অবস্থা । এই অবস্থায় অতি শৈশবে দৌর্বল্য এবং 

ক্ষয়কারী গীড়াসমূহে অধিক সংখ্যক বালকের মৃত্যু হয়। পূর্বেই 

বল! হইয়াছে, বালিক।. অপেক্ষ! বালকগণ অধিক সহজে £রগ- 

গ্রস্ত হয়। 
| 
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দ্বিভীয়। এই জ্অবস্থার মৃতগ্রহ্ুতত সম্তানগগের মধ্যে বালকের 
সংখ্যা] অধিক হন । 

ভূতীয়। এই অবস্থার পুত্র অপেক্ষা কন্যা অধিক হইয়া থাকে। 
এই শেষোক্ত অবস্থা রাজ্যের বিবরণাবলীর সাহায্যে দিতি প্রমাণিত 
হহযাছে। 

পরপৃষ্ঠায় মৃতপ্রহ্ুত সস্তানগরণের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থার 
কল দেখান হইয়াছে । নিউইবর্ক নগরে ইহার তিন বৎসরের মোট 
পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ৬৮৩ বালিকা এবং ফিলাডেলফিয়ায় 

্বা্ঘচারি বৎসরে প্রতি ১,*** ঝালকে ৭১২ বালিক। এখন শিশু” 

গণের মৃত্য-তালিকার সাহায্যে প্রথম অবস্থা দেখা যাউক। 
নিউ ইয়র্ক নগরের ছুই বৎসর পর্য্যস্ত বয়স্ক শিশুগণের ১৮৫৬ হইতে 

১৮৬৪ প্রাঃ অব পর্যস্ত নয় বৎসরের মৃত্যুসংখ্য! পরপৃষ্ঠা় প্রদরশিত হইল। 
ইন্ছটতে শরীরের কোন যন্ত্রের পীড়ায় কত বালক এবং বালিক। মৃত্যুমুখে 

ধাতিত হইক়াছে সহজেই জান যাইবে। 
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পাঠক এই মৃভ্াখিবরণী মন(যোগের সহিত পাঠ করিবেন । 
এই বিবরণী নানারূপে বিশেষ .ফবদার়ক হুইভে পারে। 
শৈশবে পুত্রদস্তানগণের পক্ষে কোন পীড়া কিরূপ ভগ্নাবহ হইঙ্জা! উঠে, 
তাহা এই তাপণিক1 হুইতে দেখ! ষাইবে। 

প্রথম। মুতপ্র্ুত সন্তভান--ইছাদের তিন বৎসরের সংখ্যায় দেখা 

খাইতেছে, একপ মৃত্যুর পরিমাণ প্রতি ১০* বালকে ক্রনান্বয়ে ৬৩, ৬৬, 
শ৫ বালিক1। | 

দ্বিতীয় । মস্তিষ্ষ এবং ম্ায়ু সম্বস্বীয় পীড়াসমূহ--এই সকল 
পীড়া বালকগণের পক্ষে অধিকতর ভয়ের বিষয়। এই সকল 
পীড়।র মৃত্যু-পরিমাণ প্রতি ১০* বালকে ৮২ বালিক1। 

ভৃতীয়। হূর্বধল ক্ষয়কারী পীড়াসমূহ--সৃত্যু-পন্িমীণ প্রতি 
১*০ বালকে ৮৫ বাঁলিক1। 

চত্ুর্থ। শ্বাসপ্রশ্থাস যন্ত্রের পীড়াঁসমূহ--এই সকল গীড়া চতুথ 

শ্রেণীভুক্ত করা হইল, কারণ উপরিলিখিত পীড়া সমুহের ন্তায় এ 

সকল পীড়া ততদূর সাংঘাতিক নহে। এই নকল পীড়ার মৃত্যুর 
পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ৮৫ বালিকা । ূ 

পঞ্চম। পরিপাক বস্ত্রের পীড়া সমৃহ--এই সকল পীড়া বালক 
এবং বালিকা উভয়ের পক্ষেই সমান সাংঘাতিক। ইহাদের মৃত্যু- 
পরিমাণ মোট জন্মপরিমাণের সহিত প্রায় সমান, অর্থাৎ গ্রাতি 

১৯৭ বালকে ৯৫ বালিকা । 

কোন্ কোন্ পীড়া! বালকগণের পক্ষে এবং কোন্ কোন্ পীড়া 
বাশিকাগণের পক্ষে অধিক সাংঘাতিক, তাহাতেও আমাদিগের 

বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিৎ। উদরিতে অধিক বালক এবং ঘুংড়ি- 

কাশিতে অধিক বালিকার মৃত্যু হয়। মৃদ্ধ্যসংখ্যার স্বল্পতা হেতু 
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অনাবস্তুক বৌঁধে একটা গড়ার মৃত্যুসংখ্যা উল্লিখিত বিবরণীতে 

সনবিথিষ্ট হয় নাঁই।: তথাপি স্ত্রী এবং পুরুষতেদে জাতিবিশেষে 
কতকগুলি পীড়। কিরূপ সাংঘাতিক হয়, তাহা দেখাইবার ছন্য এই 
স্থানে উদ্ধৃত হুইল। এই পীড়ার নাম পাুরোগ। ইহার নয় 
বৎসরের মৃত্যুসংখ্যা এইরূপ :-_ 

চা স০৯১৯৫ 

১ম 

পা পপ 

_ফিলাভেলফিয়া নগরের সার্ চারি বৎসরের মৃত্যু তালিকায়ও 
বালিকা অপেক্ষা অধিক বালকের “মৃত্যু প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু 
আামাদিগের উদ্দেশ সাধনের পক্ষে এ তালিকা অসম্পূর্ণ। যেখানে 

স্ত্রী এবং পুরুষের বিভাগ করা হইয়াছে, সেখানে বয়স অনুসারে কোন 
বিভাগ নাই--নবপ্রস্থত শিশু হইতে বিংশতি বৎসরের যুবা পর্য্যস্ত 
এক শ্রেণীভুক্ক হইয়াছে ;) আবার যেখানে বয়স অনুসারে বিভাগ 
আছে, সেখানে স্ত্রী এবং পুরুষ পৃথকদ্ধপে দর্শিত হয় নাই। 
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অসম্পূর্ণ হইলেও এই ভাঁলিকা এস্বানে লগ্গিবিষ্ট হইল. 1.7 হুছা 

হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে যে, ওলাউঠ1, দেহক্ষয় : প্রভৃতি 
শিশুগণেক্ধ পীড়াঁয় ছুই বৎসর বয়স পর্যস্ত কন্যা অপেক্ষ। পুজের 

মৃত্যু অধিক হয়; ছুই বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্যস্ত বালক 
এবং বালিকা! উভগ্ন জাতিরই মৃত্যুসংখ্যা সমান এবং ১* বৎসর হইতে 
২০ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত মৃত্যু স্ত্রীজাতির মধ্যেই কিছু অধিক হুইরা 
থাকে । পরপৃষ্ঠাগুলি পাঠকালে উল্লিখিত তালিকার এই বিষয়টা 
পাঠকেত্র যেন স্মরণ থাকে । ১৮৬৪ শ্রীঃ অন্দে বসম্তরোথে যে ২৭৭ 

মৃত্যু সংখ্যা! দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৬৮ জনের বয়স ছুই 
বরের অন্প। আরক্ত জরে ২৪৪ মুৃত্যুসংখ্যার মধ্যে শ৬ জন মাত্র 

ছই অথবা তন্ব্যন বয়স্ক। আমাশয়ে ১৪০ মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে ছই 

অথবা তক্স্যন বয়স্ক শিশুর সংখ্যা ৭৮ এবং ওলাউঠায় ৬৪১ 
মৃত্যুসংখ্যার মধ্যে শিশ্তর সংখ্যা ৬১৩। রি 

শৈশব অবস্থায় বালিক! অপেক্ষ। বালকগণ ষে অধিক 

রোগগ্রপ্ত হয়, তাহাও এই তালিকা! হইতে বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত 
হইতে প্রারে। প্রথমতঃ ৃতপ্রন্তত সন্তান্গণের পরিমাগ প্রতি ১৭ 

বালকে ৭১ বালিকা । দেহক্ষর় দৌর্বল্য প্রভৃতি রোগগ্রস্ত নির্জীব 
সম্তানগণের মৃতাপরিমাণ প্রতি ১০ বালকে ৮৭ বালিকা । ' স্বান- 
প্রশ্বাস যন্ত্রের পীঁড়াসমূহ বালিকাগণের পক্ষে অধিক সাংঘাতিক । 
কিন্ত ইহাও স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে,. তালিকায় প্রদত্ত. এরই পীড়া 
মৃক্্ুদংখ্যায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যুবক খুবতীও 'সন্গিবিষ্ট আছে 
পত্রাদিতে দেখ! যায় যে, এই সকল পীড়ায় ছুই বৎসরের অধিক 

ব্মস্ক পুভ্রকন্যাগণের মৃত্যুসংখ্যাই অধিক | ' বিশেষ ' ক্ষয়কাশরোগে 

মৃত্যু ৯৫ হইতে ২* বদর বয়স্কদিগের মধ্যে সর্ধাপেক্ষ! ' অধিক । 
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এই' বযঙ্ধা স্ত্রীলৌকগরণের মধ্যে আবার 'এই পড়ায় অধিক মৃত্যু 
হইয়া থাকে? কিন্তু ই্থাও দেখিতে হইবে, এই পড়ায় বেমন অধিক 
বালিকার হৃত্যু হয়, তেমনই উপরিলিখিত অন্যান্য পাড়ার কন্যা 
অপেক্ষা পুত্র প্রায় দ্বিগুণ পরিমীণে বিনষ্ট হুইয়! থাকে । জন্মকালে 
বদ্দিও পুল্রের সংখ্য1 কন্যা অপেক্ষা প্রতি এক শততে পাঁচ কিন্বা 

সাত অধিক হয়, দশ বৎসর পরে এ পরিমাণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন 

দেখ। ঘায়।, তখন আবার বালিকার সংখ্যা বালক অপেক্ষা প্রতি 

শক শততে ঘ্শ হইতে পনের অধিক হন্ন। শেষে যখন মৃত্যুপর্ি- 

মাথ উভয় পক্ষেই সমান হব, তখন বালিকাদিগের মৃত্যুই অধিক 
ংখ্যার় দশিত হইয়। থাকে । নিউইয়র্ক নগরের ন্যায় এস্থলেও ঘুংড়ি 

কাশি. বালিকাগণের পক্ষে অধিক সবাঘাতিক এবং পাখুরোগ 
বালকগণের পক্ষে অধিক সাংঘাতিক । শেযোক্ত পীড়ার মৃত্যুপরি- 
মাণ প্রতি ১*০ বালকে ৬৬ বানিক। | 

দেখা যাইতেছে, আমাদিগের শরীরের সকল যন্ত্রই অল্প বা 
কজাধিক রোগের অধীন। এই সকল যন্ত্রের মধ্যে মনোবৃভিসমূহের 

আধার স্বরূপ মস্তিকফই আমাদিগের সর্বপ্রধান যস্ত্র | ইহার নির্্ীণ- 

কৌশল পর্বাপেক্ষা চমৎকার | ইহার প্রভাবেই নরদেহধারী জীব 

মন্্ধাত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দেহের অন্ত সকল যন্ত্রই পশ্তশরীরে 
দেখ যাক । 'ছুর্ডাগ্যবশতঃ এই প্রধান বস্ত্রই অন্য সকল যন্ত্রের 

অপেক্ষা অধিক সহজে লোগাক্রাস্ত হয়! শিশুগণের মন্তিদ্ষী় রোগে 

আক্রান্ত হ্ইক্থার কারণ কেহ কেহ লেন, শক্সীরের অপরাপর 

অংশের সছিত্ত ইহার অপরিমিত বলের অসামপ্রস্ত । বরং এই যন্ত্রের 

অত্ান্ধ কোষলত1 এবং সমস্ত দেহযধ্যে যথা পরিমিত. সমস্ত কার্যযভান্ 

বহনে, শক্তির, অভারই ইহার গ্রক্কক্ত, কারণ, । 
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স্রীলৌকগণের এতদূর আধিক্যের কারণ নির্ধারণ 'এবং জীবনের 

কিরূপ অবস্থায় অধিক কন্যাসন্তানের জন্ম হয় এবং সেই সকল অবস্থা- 
হেতু ও সেই সকল জন্মকারণ বশতঃই কিন্ধপে বাগিকা অপেক্ষা 
অধিক সংখ্যক বালকের মৃত্যু হইয়া! থাকে, তাহার পর্যালোচনার 
জন্ত এই অধ্যায়ে জন্ম ও মৃত্যুর বিবরপণাঁবলী দেওয়া যাইল। স্ত্রীলোকের 
আধিক্য কেবল শ্রী সকল কারণের ফল। সমাজের কোঁন অমঙ্গল 
বিনাশের জন্য তাহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ অবশ্যকর্তব্য 1 শ্বদে- 
শবাসীগণের বিদেশে ভপনিবেশ এ অমঙ্গলের অকিঞ্চিৎকর কারণ 

মাত্র। যতদিন ইহ প্রধান কারণ বলিক্া। বিশ্বাস থাঁকিবে, ততদিন 
এ অমঙ্গল বিনাশের কোন আশাই নাই। 

যদি এ প্রমাণ ও মীমাংদায় পাঠক সন্তষ্ট না হন, তাহ! হইলে 
অন্ধুরোধ, তিনি যেন এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ নিরস হইলেও 
মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করেন । আত একবার মেসাচুসে্টসের 
বিবরণাবলী দেখ। যাউক। আমার্দিগের গণনার পক্ষে এই বিবরণী 
গুলি 'সর্ধতোভাঁবে অবলম্বনীক্ব। 

বে তেরটা নগরে বালিকার সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক, দলেই 
কয়টা নগরের বালক বালিকার জন্মসংখ্যা হইতে সমস্ত মেসাচুসে্উটস্ 
বিভাগের মোট পরিমাণ অন্ুপারে ছুই বৎসরেপ্ বালক বালিকাগপের 

সৃত্যুসংখ্যা বাদ দিলে পরিমাণ প্রতি ১,০০০ বালকে ১,০৪৫ বালিক্ষ 

পাওয়া যার। আর প্র তালিকারই যে ছয়টা নগরে বালিকার 
সংখ্যা অপেক্ষা্কত অধিক, তাহাদিগের জন্মসংখ্যা হইতে যদি উদ্লি- 

খিত মৃত্যুপরিমাণ 'ন্দারে এঁ ছুই বৎসরের মৃত্যুসংখ্য। বাদ দেওয়! 
যায়, তাহা হইলে পরিমাণ প্রতি ১,১** বাঁলকে ১১৪* বাণ্লিকা 
হয় । কিন্ত এ ছুই বংসন পরে যে প্রন্কত পরিমাণ. পাশুয়া 



| টি 
গি্নাছে, তাহা! উদ্লিখিত গণিত পন্দিমাণ অপেক্ষাও অধিক | 

যেখানে বালিকা এত অধিক, সেখানে বাঁলকগ্নণের মৃত্যুপদ্গিমাণও 

মোট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক. হইবে। বন্ততঃ এই সকল স্থানে 
বালকগণের প্রক্কত পরিমাণ গণিত পরিমাণ অপেক্ষা! ১০০ বা! ১৫০ ক্ম.। 
এ সকল ছাড়িয়া দিয়! যদি একটা মধ্যবর্তী পরিমাণ গ্রহণ কর! 
যায়, তাহা. হইলে ছুই বৎসরের শেষে প্রতি ১,০০০ বাঁলকে ১১০৯ 
বালিকা, এরূপ একটা পরিমাণও ধরা যাইতে পারে। 

. সাধারণতঃ যেরূপ দেখিতে পাঁওয়! যায় এবং ঞত্যেক স্থানের 

বিবরণী অন্থসাঁরেও স্বামীও স্ত্রীর বয়সের ভিন্নত ন্যানসংখ্যায় পীঁচ 
বতসর । বিবরণাবলী হইতে আমরা দেখিতে পাই, জন্ম হেতু 
মানবসংখ্যার বৃদ্ধি শতকরা তিন জন। এখন, ১৮৫৪ খীঃ অবে 

ভূমিষ্ঠ বালকগণের বয়স ৯৮৭৯ থীঃ অন্দে ২৫ বৎসর হইবে এবং 
১৮৫৯ খ্রীঃ অন্দে যে সকল বালিকার জন্ম হুইয়াছে, তাহাদ্িগের 

সহিত বিবাহষোগ্য হইবে । এই পাঁচ ঘৎসরে আবার ইহাদের সংখা 

৫ ১৩-১৫ জন করিয়া বুদ্ধি হইবে। চ্মুতরাঁং ১৮৬৯ খীঃ অব্বে ই৯ 

বর বয়স্ক, যুবভীসংখ্যার সহিত ২৫ বৎসর বরস্ক যুবকসংখ্যার তুল- 

নায়, বিবাহের উপমুক্কা যুবতীগণের পরিমাথ প্রতি ১,০০৭ যুবকে 

(১৯০*-+-১১১১৫) ১২৬৫ হইবে। এই পাঁচ বৎমরে বালকগণগের 

নৃডাসংখ্যাও ধর। উচিৎ। জীবনের এই সময়ে ম্ৃত্যুপরিমাণ বৎসরে 

শতকরা একজন। তাহা হইলে পচ *ৎসরে ১,০০৭ এর মধ্যে ৫৮ 

জন বালকের মৃত্যু হইবে । এরূপ হইলে. বিবাহযোগ্য স্ত্রী এবং 

পুরুষের পরিমাণ প্রতি ৯,০০০ পুক্ষষে জ্ীলোক ১,৩৩৫ হইবে। স্বামী 

ও স্ত্রীর বয়সের চিন্নত| পীঁচ'বৎসরের কম হইলো এই পরিমাণও কম 

ঞরং অধিক হুইলে..ঞ : পরিমাণেরও বৃদ্ধি হইবে | দেশের .এই: 
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অঞ্চলের -যেক্সপ অবস্থা হইয়াছে, মতি অল্পকাল মধোহি দেখা ফাবে 
, প্রত্যেক তিনটা স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনকেও পুকৃষের অভাবে 
রা অবস্থায় দিন যাপন করিতে হুইনেছে'। বিদেশে উপনিবেশ 
এই আগ্নিক্যের কোন কারণই নয় বলিলে তত্াক্তি হয়.না। এরপ 
অবস্থা সমাজের পক্ষে অতি শোচনীয় । : 

মেসাচুসেটুসের এই তেরটী নগরের ১৮৭৯ শ্রীঃ অবেয় ২৫ বত্সরের 
যুবক এবং ২* বৎসরের যুবতীগণের পুর্বোলিখিত গণিত 'পরিমা'শ দশ 

বৎসর পুর্বে দেওয়া হইগ্লাছিল। * ১৮৮০ খ্রীঃ অবের মাঁনবসংখ্যা গণনা 

ইহা প্রক্কৃত পরিমাণের সহিত প্রায় সমান হুইয়াছে। «ই গণপনায় 
২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ৭৫,২১২ আর ২০ হইতে 

২৫ বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৯,৫৮৯ দেখান হইয়াছে_-পরিমাণ, 
প্রতি ১১০০০ পুরুষে ১,৩২৪ স্ত্রীলোক। লমস্ত প্রদেশের মোট 

পরিমাথ প্রতি ১,০০০ বালকে ৯৪৭ বালিকা। কিন্তু ১.০০০ বালকে 

৯৭৫ বালিক1, এই পরিমাণ অনুসারে & ১৩টী নগরের সমস্ত গণনা . করা 

হইয়াছে । সুতরাং ১৮৮* শ্রীঃ অবের মানবসংখ্যা গণনায় যদি প্র ১৩টা 
নগর পৃথক ব্ধপে ধরা হইত, তাহ! হইলে এই সকল নগৰে শ্রীলোক 
এবং পুক্ষষের পরিমাণ ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক প্রতি ১১০৯ 

পুরুষে ২* হইতে ২৫ বৎসরের ভ্ত্রীলোক । ৯৩৭৩ দেখা 

ফাইত। : 

এই গণনায় এ ১৩টী নগর নি বা দিয়া টি 

মাজ ধর! হয় নাই এবং. ইহার বিবরণও কিছু পাওয়া যায়, লা। 

পাঠক ন্বীয় বিবেচনা মত যথাযুক্ত কিছু এই হেতু বাদ দিতে পারেন । 
কিন্ত ইহাও বিবেচনা কর! আবশ্যক যে, যেখানে ভ্রীলোকের। সংখ্যা 
পাত অধিক, সেখানে .ভাহারা আবশ্যক, মত অর্থ" উপার্জন কুক্ধিতে 



্ ৩ শব 

গারে না। স্ুতরাং তাহাবাও পুকষগণেত সকার ব অন্প স্থানে 

বাস করিতে পায়ে। 

বিবেচক পাঠক ভালকরপই দেখিতে লৈ যে দেশের এই 

শোচনীয় অবস্থার এখন ' আরম্ভ মাত্র। অতএব আলম্ত ক 

বিলাসপরবশ হইয়। প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধে অধিক ' কন্তাসস্তান 

প্রসব কর ক্রোন প্রন্থত্িরই কোন রূপে কর্তব্য নছে। 

বিশ বৎসর পূর্বেকার লিউ ইয়র্কের বিবরণীতে জদ্মসংখ্যা অতি 
অল্পই দেখান হুইয়াছে। স্থৃতরাং মৃত্যুতালিকা হইতে সেই নগরের 
স্ত্রী এবং পুরুষের আধুনিক পরিমাপ স্থির করা অসম্ভব । তথাপি 

এই জন্মবিবরণী হইতে স্থির করা যাইতে পারে যে, স্বদেশের স্ত্রীলোক- 

গণের আধিক্য হেতু যে ১৩টী নগরে কন্তাসস্তানের আধিক্য দেখ! 

গিয়াছে, ভাহাদিগের হইতে এ নগর স্বল্পই ভিন্ন । 
ফিলীডেলক্িয়া নগরের বিবব্ূণী অতি অসম্পূর্ণ হওয়াতে প্রস্থৃতি- 

গণের জাতি বিভাগ এবং সেই নগরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীর বিশেষ 

অৰস্থানুসারে শিশুগণের মৃত্যুপরিমাণ স্থির করা ব। ভিন্ন ভিল্ল পল্লীর 

সহিত মৃতুার তুলনা কর। সম্পূর্ণ অসম্ভব । তথাপি «এই বিবরণী 

হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মেসাচুসেট্স্ বা 'নিউইয়ক 
অপেক্ষা! গ্রপ্ানে বালকের পরিমাণ অধিক! পরিমাণ প্রতি 

১,০০০ বালকে ৯১৯১ বালিকা। সার্ধ চারি বৎসরের ২* বৎসন় 

বয়সের নীচে মৃত্যুসংখ্যা ২০,৩৭৪ বালক এবং ১৮,০৫৩ বালিকা । 

ইহাদের মধ্যে ১৪,৮০০ দুইবৎসরের অনধিক বয়স্ক । যদি এই যৃত্যু 
খখ্যা সমভাগে বিভক্ত করিব! উভয় জাতির মোট ম্বৃত্যুসংখ্য 

হইন্ডে বাদ দেওয়া! যায়॥ তাহা হইলে ছুই ঝা তন্ন বয়সের বাঁলক্ষ 

বাঙিক(গণেক মৃহ্যাসংব্য।, বালক ১৩,৩৩৪ এবং বালিক। ৯,৬৫৯ পাওয়া 
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যায়। এইরূপ মৃত্যুপরিমাণাহুমারে ছুই বৎসর পরে বালক বাপিকার 
পরিমাণ এস্কানে প্রতি ১*০* বালকে ৯৭৫ বাঁলিক। ভয়। পুরে 

যেরূপ লেখা হইয়াছে সেই মত মদ্দি ইহাঁদিগকে বিবাহ যোগ্য 
বলিয়া ধর যায়, অর্থাৎ পুরুষগণ ২৫ বৎসর বয়স্ক এবং ্রীলোকগ্ণ 

২৭ বতমর বয়স্কা, এবং যদি পূর্বের স্তাস্ক জন্মহেতু স্ত্রীলোকগণের পাঁচ 
বত্দরের বৃদ্ধি শতকর! ১৫. জন হিসাবে এ সংখ্যাতে যোগ করা যায় 

এবংশতকর! ৫ জন হিসাৰে সৃত্যুসংখ্যা এ সমষ্টি হইতে বাদ দেওয়া 
ষাক্স, তাহ! হইলে ২৫ বৎমরের পাত্র এবং ২০ বৎসরের পাত্রী, এইরূপ 

বিবাহ যোগ্য বয়সে প্রতি ১৯,০০* পুরুষে ১১৮* স্ত্রীলোক, এইক্প 

পরিমাণই পাওয়া যাইৰে। 
বিবরণাবলী হইতে দেখা যাইতেছে, শরীরের যেক্ধপ ছূর্ববলতাক্স 

নিউইয়র্ক কিন্বা মেসাচুসেটুস্ বিভাগের পুত্রসস্তানগণ অতি সহজেই 
রোগাক্রান্ত হয়, ফিলাডেলফিরার প্রস্থতিগণের দৈহিক অবস্থাও সেইব্মপ। 

তবে এস্কানে সেই দৈহিক হূর্বলতা এপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, যাহাতে 

পুত্র অপেক্ষা অধিক কন্তার জন্ম হইবে। 
২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত মেসাচুসেটসের গণনার স্ায় ফিলাডেলফির়ার 

১৮৭৯ ত্বীঃ অবের ৯৫ বৎসরের যুষক এবং ২* বৎসরের যুবতীর 

পরিমাণ দশ বৎসর পুর্বে গ্রণিত হইক্বাছিল। কিন্তু ১৮৮৭ খীঃ 
অব্দের গণনায় ইহা! সত্য বলিয়। কোন প্রমাগই পাওয়া যায় না। 

এ প্রদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের এই বয়স্ক ব্যক্কিগণের সংখ্যা পৃথক 

রূপে বিবরণীতে দর্শিত হয় নাই। ৬ই গ্রণনার ফিলাডেলফি়! 

নগরের বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যত্ত সর্বশুদ্ধ পুরুষ ৪,৫,৭৯৫ এবং 

স্ত্রীলোক ৪,৪ ১,১৯৫ অথব। প্রতি ১,৭** পুরুষে ১,০৮৬ আ্রীন্গোক 

এই পরিমাণ দেখান হইস়্াছে। 
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৯৮৮৪ ছিঃ অবের গ্রীষ্মকালে সংবাদপত্র সমূহে দেখা গিয়াছিল 

খে, গত গণনা স্থির হইগাছে, এ নগরে পুরুষ অপেক্ষা বিবাহযোগ্য 
সত্ীলোক ১০,০০০ অধিক | যৰ্ধিও ইহার 'প্রমাণ কিছুই নাই, তথাপি 

যদি ১৭ বৎসরের অধিক বরক্ক বালকদ্বিগকে বিবাহযোগ্য বলিদ্বা ধর! 
ধাঁ, তাহা হইছুল প্রতি ৯১৯০০ পুকষে ১১১১৫ স্ীলোক, এই 

সপরিমাণই পাওয়া যাইবে । আমার বোধ হয়, উল্লিখিত বরসৈর পৃথক 

বিভীগ করিতে পান্ধিলে স্্ীলোকগণের পরিমাণ এ পরিনাণ অপেক্ষা 
আরও কিছু অধিক হইত । 



তভীয় অধ্যায়। 

কন্তা। এবং পুত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাপ। . 
্রন্থকর্তীর নিজনত প্রকাশের পূর্বে এই বিষয়ক সাধারণ বিশ্বাস 

সন্বন্ধে কিছু বল! আবগ্তক। সাধারণ বিশ্বাস এই, যিনি এই বিশ্বত্রক্ষাণ 
সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পালন করিতেছেন, সেই ইচ্ছাষয় পরমেশ্বর, 
যখন যেমন ইচ্ছা হুক্স সেইমত, গর্ভস্থ জণশিশুকে স্ত্রী অথব! পুরুষ দেহ 

প্রদান করেন। শ্রবিষয়ে সমস্তই কেবল তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর 

করিতেছে । ভূমিকায় পূর্বে বল! হইফ্সাছে, এই মীমাংসাতেই অনেকের 
অনেক অন্থসন্ধান এবং আলোচনার শেষ হইয়াছে । যদি আমর! 

লকলেই একথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, আমাদিগের কোনরূপ 

আলোচনারই আর জাবস্তক ইক না। কিন্তু ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! শীব্োধাধ্য 

করিয়া আমর! দেখাইতেছি, এই মীমাংসা! সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। 'এই 
পুস্তকের মত সত্য ছউক বা ন। হউক, এ পুস্তক পাঠে পাঠক স্পষ্ট 

বুঝিতে পারিবেন, ষে প্রকৃতির অন্ত সকল কাধ্যের সায় এ কারও 

গরমেশ্বরককৃত কোন প্রাকৃতিক নিম্মের অধীন । 

ষে বিষয়টা সহজে বোধগম্য ন। হয়, তাহার তত্বান্ুসন্ধানে অক্ষম 

হইলেই মানুষ বিবেচন! করেন পরমেশ্বর নিজহস্তে সেই বিষয় সমাধা 
করিতেছেন। কধন কখন প্রকৃতির কোন গৃঢ় কার্যের অপরিজ্ঞান্ 
নিপ্নম আবিষ্কারের জন্য সোপান ' স্বব্পপ কতকগুলি মধ্যবর্তী বারণ 
স্থির কৰিয়াই তিনি নিরাশ ও তগ্নোগ্যম হয়েন এবং প্রকৃত' নিয়ম নির- 
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গণের পরিবর্তে পরমেস্বরের নিজহন্ডে দেই কার্ধযভার অর্গণ করি 
নিশ্চিন্ত থাকেন। ইহ! সর্বশক্তিমান হৃষ্টিকর্ডার মহাশক্তির নিন্দা 

মাত্র। বিজ্ঞানবলে আমর! জানিতে পারিস্বাছি, এই সৌর জগৎ, এই 

অসীম ব্রন্ধাও তাহার সৃষ্ট নিয়মাধীনে এরূপ ম্থশৃজ্খলে চলিতেছে । 

তিনি এই কৃর্ষ্য চন্দ্র ভারকাদির কৃষ্টি করিয়াছেন এবং এক আকর্ষনী 

নিয়ম দ্বার! তাহাদিগকে আপন আপন কক্ষ মধ্যে অবিচলিত ভাবে 

চালাইতেছেন ॥: তিনি প্রত্যেক জীবে, প্রত্যেক উদ্ভিদে নিজ জাতির 

চিরস্থারীত্বের নিমিত্ত ব্বরূপ উত্পাদনের একটী শক্তি দিয়াছেন। তিনি 

মন্থুব্যকে এন্সং সকল জীবকে একইরূপ একটা ধীশক্তি দিয়াছেন । সেই 
শির দ্বারা মনুষ্য এবং সকল জীবই কি আশ্চধ্যন্ষপে আপনার 

আরশ্তক খাদ্য আহরণ এবং ভক্ষণ করিয়া জীবন: ধারণ করে। 

সাহার কৌশলে কি এক চমৎকার নিয়মে সকল জীবদেছে খাদ্যসমুদথ 
পর্রিপ।ক হইয়। পরীর সংরক্ষণ করিতেছে ! তিনি এই জগতে জীবগণের 

সুখসচ্ছন্দের এনষিড় কত সহছশ্র সহজ উপাস্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন ! এই 

রূপে বিশ্ব বন্ধাণ্ডের যাবতী্ কার্য সুশৃজ্খলে চালাইবার নিমিভ্ত তিনি 

কত অসংখ্য আশ্চর্য্য নিয়ষ করিতে পারিয়াছেন, কিস্ত কেবল থে 

সম্তানোৎপাত্তি সম্বন্ধে কোন নিক়ামই করিতে পারেন নাই. এরং সেই 

ক্ষমতা] ব] অজ্ঞানতা হেতু এই অসংখ্য মনুষ্য পণ্ড পক্ষী কীট পতন 

প্রভৃতি ভূচর থেচর জলচন প্রান্টঈগশের সন্তান দিগের স্ত্রী এবং, পুরুষ 

ভেদ যে (ম্বন্ছামত নিজ হস্তে করিব্রা থাকেন, এরূপ চিন্তা বাস্তবিকই 

তাহার মহাশক্কির নিন্দা! মার । এক্সপ চিত্তা পাপ বলিয়া পরিগণিত 
না. হইবার কোন কারণই নাই । ঘউক! যত্ন বিশ্ীত। ইহার সমশ্ 
হন্্ই নিন্্াপ করিক্াছেন, তীহার কৌশলে চক্রাদি সমন্তই নুশৃজ্খাত 
চঁজিতেছে, কেবল বাবার সময় তিনি, সস বনিক, বাঁজাইয়া। মান, 
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এরূপ চিত্ত যেমন অপ্রাসলিক এবং হাস্োদ্পক, উল্লিখিত ডা 
বিষয়ক চিন্তাও সেইরূপ ।, 

তূচর খেচর জলটর যত প্রকার .জীব আছে, সে সকলের মধ্যে 
মন্ুত্যই শ্রেষ্ঠ । এই শ্রেষ্টত্বহেতু তাহার! মনে করিতেও পাঁরেন' যে, কোন 
অমর আত্মা মানবদেহ ধারণ করিলে, তাহাকে স্ত্রী অথবা পুরুষধেহ 

প্রদান ঈশ্বরের স্বীয় হস্তক্ষেপের কার্ধ্য.। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্বের কিছু লাঘব 
হইলেও, প্রকৃত বিষয় দর্শনে অন্ধপ্রায় হইয়! থাকা আঁমাদিগেন্স কোনও 
মতে কর্তব্য নহে । যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে পণুগণ জীবিত, 
থাকে, মনুষ্যগণও সেই সকল নিয়মের অধীন। তাহার একই নিপ্পষে পণ 
পক্ষী কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ প্রভৃতি এবং মন্ুষ্যেরও সন্তানগণ স্ত্রী বা পুরুষদেহ' 

প্রাপ্ত হইস্বা' থাকে । এই কথাই ঈশ্বরতক্ত বুধগণের উপযুক্ত কথা এবং 

ইছাই সত্য। জগতের সর্ধস্থানে এই একই নিয়ম পরিব্যাখ্খ রহিয়াছে |. 
এই নিম্নমের কতক কার্য্য প্রণালী যেক্ধপ দেখিতে পাইয়াছি--অর্থাৎ 
ইহার কখন কিরূপ কার্ধ্য হইয়া! থাঁফে--তাহাই ক্রমশঃ এই পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করিলাম। কতকগুলি ব্যক্তির, মত এই যে, পুরুষ জননে্্রিক্স” 

ষথোচিত সংবর্ধিত হইতে না৷ পারিলেই' স্রীজননেক্দ্িয়ে পরিণত হয় ; 

কারণ, স্ত্রীজননেন্দ্রিয় পুরুষজননেন্দ্রিয়ের সহিত সমান" গঠনমাত্র বিপ- 

রীত--অথবা একটী যথোঁচিত সংবদ্ধিত, অপরটী সেরূপ হইতে পার 

নাই। এইকপ তুষানা! হইভৈ' তাহাদিগের বিশ্বাস যে, গর্ভমধেট' 
রণশিশুর জননেক্ট্িয়ের সম্যক ন্ফত্তির প্রতিষেধক কোন কারণে কন্তা' 

সন্তান এবং তদ্দিপরীত ফোন কারণে পুভ্রসস্তানগ্উৎপন্ন হয় গান 

পশ্ুগণের মধ্োণ্ অনেক সমদ্ষৈ দেখ! যান যে, স্ত্রী অপৈক্ষা' পুরুষ- 

জাতীঙ্গ শাবক কিছুদিন বিলধে ভূষিষ্ঠ হইয়া খাঁকে, চিড়া 
বিশ্বাস: আরগ ১০ হইতে পিক). 
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ইহাই স্দি ঈশ্বরের এক নিয়ম বলিয়। ধরা যায়, তথাপি ইহাকে 
সাঁধাহদ নিয়ম বল যাইতে পারে না। কারণ, যে সকল জীব অপ 
প্রসব, করে ভাঁহাদিগের সম্ঘ্ধে, গর্তস্থ রণের লালনানুসারে স্ত্রীজাতীয় 

অথবা পুরুষজাতীয্প শাবক উৎপন্ন হুইয়। খাকেঃ একথা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক 

বলিয়া বোধ হুয়। এস্থলে ভ্রণের খাদ্য অগ্ডমধ্যেই আবদ্ধ থাকে + 
তদ্বিষয়ে ইহাঁর প্রস্থতির সহিত কোন সন্বন্ধই থাকে না। তবে একথ! 
বল। যাইতে পারে বে, গর্তসধ্চারের পর এবপ কাল পর্যযস্ত অও গর্তমধ্যে 
খাকে, যাহাতে এ নিয়ম এস্থলেও প্রয়োগ করা যাক্স। কিন্তু মত্জাঁতি 

কখনই এ নিম্মমের অধীন নহে) কারণ বীজ সমূহ স্ত্রী-্াতীয় মস্ত 

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হই! যাঁর এবং অণ্ডে পরিণত হইবার পুর্র্ব হইতেই 
বীজসমূহের সহিত ম্তস্তের কোন সম্পর্কই থাকে না। দেখা গিয়াছে 
যে, স্ত্রী এবং পুরুষ মতস্তের সহবাসের কোন আবশ্তকই নাই । স্ত্রীজাতীয় 
মস্ত হইতে ডিম্বসমূহ পৃথক করিয্না লইয়া যদি একটা স্বতন্ত্র পাত্রে 
তাহাদের সহিত পুরুষ জাতীয় মৎস্তের বীর্য্য মিশ্রিত কর! যায়, সেই 
ভিম্বসমূহ হুইতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জীতীয় মত্ত উৎপন্ন হইবে। 

সেইরূপ উদ্ভিদ জগ্গতেও, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় জাতীয় পুষ্পরেণু 
মিলিত হইলে নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে পুম্পিত বৃক্ষগণের 
জাতিগত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থাক্স, গর্ভসর্চার বা 

বীজ অণ্ডে পরিণত হইবার সময়ে এবং পুর্বে, সেই সাধারণ নিয়মের 
কাধ্য-প্রণালীর অঙ্গনন্ধান আবশ্তক 

: অনুয্য পণ্ড পক্ষী মৎস্ত উদ্ভিদ গ্রভৃতি যে কেবল ইন্ত্রি় হুখলালসাস়্ 

ব! কামরিপুর চরিতার্থতার জন্ত স্ত্রী এবং পুরুষে সহবাস 
করিবে, এই বিশ্বব্যাপ্ত প্রাক্কাতিক নিরম সে উদ্দেশ্য সাধনের জ্বন্ত 
মছে। সাধারণের বিশ্বাস, দে উদ্দেশ্যসাধন মন্তিফ এবং স্সারবীয় 
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হগ্রসমূছের কাধ্য। কিন্ত আমর নী জাতীয় মংস্তের বীজ এবং 

পুকষ জাতীয় মতগ্তের বীর্ষোর মিলনে একাধ্য. সম্ভবপর বলিয়া বোধ 

করি না, এবং পুষ্পরেগুসমূহে একাধ্য আদৌ মস্তব নহে। ইহান্র 

প্রাককত উদ্দেশ পরে লিখিত হইল | ) 



চতুর্থ অধ্যায়। 

গ্রন্থকর্তার পরিদর্শন । 

যে সকল ঘটনা দৃষ্টে পুত্র এবং কন্তার উৎপত্তি বিষয়ক ধরশ্বরিক 

নস্মম স্থির হুইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি, এই পুস্তকের ভিত্তি- 
স্বরূপ এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইল এবং সেই পরিদৃষ্ট ঘটনাবলী হইতে 
স্থিরীকৃত মীমাংসাসমূহও এই স্থানে লিখিত হইল। এখন গ্রন্থখানি 

কতদূর যুক্তিমূলক বা অসঙ্গত পাঠক বিবেচন1 করিবেন । 

ষে সকল পরিবারে পুত্রের সংখ্য। অথবা কন্তার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, 

বিশেষতঃ, যে সকল পরিবারে এইব্প প্রাকৃতিক পরিমাণের ব্যতিক্রম 
বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, সেই সকল পরিবারই সম্যক পরিদৃষ্ 

হইয়াছে । ঘটনাগুলি সংখ্যান্ুপাবে নিষ্কে লিখিত হইল । 
১ম 1 এক ব্যক্তির এই কয়টী সন্তান হইয়াছিল-__প্রথমে একটা 

পুরে, পুজ্ের পর একটী কন্তা, কন্যার পর আর একটা পুত্র এবং 

তাহার পর সাতটা কন্তা। ইহাদিগের পিতামাতা উভয়েই সুস্বাস্থাসম্পন 

এবং শারীরিক শক্তি দ্বার! বিশিষ্ট বংশজাত। পিতার ছুই ভ্রাতা ও এক 

তশ্বী এবং মাতার পাঁচ "ভ্রাতা ও ছুই ভম্মী ছিল। ইহাদের জ্োষ্ঠ পুত্র 
চল্লিশ বৎসর বয়সে, উনিশ বৎসর বয়স্ক এক স্ত্রীলৌককে বিবাহ করেন । 
তাহাতে তাঁহার চারিটা কন্ত। সন্তান হয়। জ্ঞোষ্ঠা কন্তা চব্বিশ বৎসর 

বয়সে তাহার সমৰয়স্ক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাহার 
এক পুত্র এবং পাঁচ কন্তা! হয়। মধ্যম পুত ২৬ বৎসর বয়সে, তেইশ 
বৎসন্ধ বয়সের এক জ্ীলোককে বিবাহ করেন। তাহাতে তাহার ভিনটা 



[ ৩৯ ] 
পু গ্রধং 'ভিনটী কষ্তা সয়? 'এস্থলে সলিয়! স্লাখা নাবস্তক, আকটী 
গুভরের পর একটা ক্ষান্ত।, এক্সগ ধারাধাহিক কূপ ইহাদের জন্ম হজ নাই? 
মধ্যম! কন্তা কুড়ি বৎসর বয়সে, 'সাটাশ বংসরের খ্শ্রক মুবক্ষকে বিবাহ 

করেন। তীহাদিগের ফোন সন্তানই হয় লাই । ততৃতীম্ 'কন্ত। চক্র: 

বৎসর বয়সে, ছাবিবশ বৎসরের এক যুবককে বিবাহ করেন? তাহাতে 

ভীছার ছুইটা কন্তা। হয় এবং নিষ্ঠা কম্তার জগ্মের ল্লকাল পরেই 
হার মৃদু হয় চতুর্থ কন্তা একুশ বৎসর রসে সাতাশ বৎসরোর 
এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন। তাহাতে তাহায় প্রথমে ক্রমান্বয়ে 

পাঁচটা কন্া, তথপরে ছুইন্টা পুত্র, তাহার পর একটা কন্তা-এবং কন্তার 
পর একটা পুত্র ছয়। জ্যেষ্ঠ! কন্ত। শ্রবং'তিনটী শুত্রেরই শৈশবে মৃত্যু 
হইয়াছিল । পঞ্চম কন্া কুড়ি বতসগ্ন বয়লে ডব্বিশ বংসরের এফ 
ব্যক্তিকে বিষাহ করেন। তাহাতে তাহার ছুইটা ফম্যা হস্স। কন্যা 
হুইটী জন্মকালেই বা কিছুদিন পরে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হুয়। 'প্রশ্তিরগ 
কনিষ্ঠ কন্যার জন্মের অল্পদিন পরে সৃদ্্যু হয়। বষ্ঠ কন্যা ক্ষুড়ি বৎসর 
বয়সে পঁচিশ বৎসর বয়সের এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন । তাহাতে 
ভার কতক পরিমাণে পর্য্যাক্ক্রমে তিনটী পুত্র এবং ছয়টা কন্যা হম়। 
সপ্তম এবং অষ্টম ক্ষদ্যার 'ল্প বয়সে অবিবাহিতা! অবস্থাতেই মৃত্যু হুয়। 
ইহাদ্িগের একটার মৃত্যু কোন স্পর্শাক্রমক 'পীড়াক্ম এবং অপরটার ফোন, 
আকন্মিক ঘটনাম্ন হুইপ্নাছিল। এই সকল পুজ্রকন্যাশসণের মধ্যেও 
কতকগুলির বিধান হইন্নাছে। ক্তাহাদিগেরও ক্ষন্যাসস্তান অধিক?, 

২। 'অসপর এক ব্যক্তি পরটায়ক্রমে হুইটা খ্ুদ্র এবং হৃইী কন্য! 

হয়। ইচ্পদের পিতামাতাও ক্ষন্বাস্থ্য সম্পন্ন বংশজীত। বিবাছ হইলে 
পুত্র ছুইটার আটটা কন্ঠ! ও ভিনটী পুজ এবং কন্ত। ছুইটারন সাভটী পুত্র 
ও একটা মাত্র ক্ষর্য। হয়। | 



[৯1 
1. 'আন্য.এক' ব্যক্তির. প্রথমে দুইটা কন্যা, তৎপরে ক্রুসা্বে 

পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল দ্বিতীয় কন্যার জন্মের পর ইনি ভয়ানক রোগ্নে 
আত্রাত্ত হইদ্বাছিলেন। যদিও সে. সময়ে তিনি দেই রোগ হইতে 

'আরোগ্যলাঁভ করিয়াছিলেন, তীহার -্বাস্থ্য এবং শরীক চিরকালের জন্য 

ভগ্ন হইয়াছিল । 

৪1 ফোন এক ব্যক্তির কেবল মাত্র হুইটা পুত্র এবং অপর এক 

ব্যক্তির কেবল মাত্র ছুইটী কন্যা হয়। ইহাদিগের পূর্বপুরুষ সন্ব্ধে 
ক্ষিছুই জাগ। যায় নাই? এই ছুই পুত্রের সহিত কন্যা! ছুইটার বিবাহ হয়। 

ইহাদের সম্তানগ্রণের মধ্যে প্রীয় সকলগুলিই কন্যাসস্তান হইয়াছিল । 
৪1 "পেনদিলভেলিয়া! নগরের এক বন্ধুর সাতটী সন্তান হয়, অধধি- 

কাংশই বালিক্কা। ইহাদের জন্মের পর তিনি প্রতিনিধি সভার সভ্য 

নির্বাচিত হইয়া হ্যারিস্বর্গ নগরে গমন করেন এবং সমস্ত শীত খু 
তথায় অতিবাহিত কত্ত! গৃছে প্রত্যাগমন করেন । তখন রাজ্যে 

মকল, অংশে বাম্পীয়যান ছিল না। সুতরাং বহুব্যন্বসাধ্য ক্লেশকতু 

উপায়ে তাহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল! গৃছে ফিরিয়া 

আসিবার ঠিক নক্ন মাস পরে তাহার একটী পুত্র হক্স। দ্বিতীয় 

বংসরের শ্ীতকালশ তিনি প্র নগরে অতিবাহিত করেন; পরে 

অছাসমিতির একজন সভ্য নির্ধাচিত হইয়া ওয়াসিংটন নগরে গমন 

কারেন। তথা! হইতে ভৃতীম্ন বংসরের সমস্ত শীত খ্বতুর অবসানে গৃহে 
প্রত্যাগষন করিলে, ঠিক নয়$/মীসি পরে ব্সস্ত কালে তাহার আর. 
এক্কট্টী পুত্র. হয়্। এই হুই. ঘটনানির্তীহার পদ্ধিটিত সকল ব্যক্তিই 
বিশেষরূণে. লক্ষ্য করিক্াছিলেন এবং ' এই 'ছুইটী, পুজের * প্রতিনিধি 

এবং*“পমিতিসভ্য” বাচক 'নাম রাখিয়াছিলেন । 
:৬। লেখকের ছুপবব্যবসার়ী এক প্রতিরাসীর স্যুনাধিক কুডিটা 



[৯১] 
গাতী' এবং তাহাদিগের জন্য একটা বৃষ ছিল। তাহার সকল' প্রতি- 
বাসীরাই' তাহাদিগের গাভী সেই বৃষের নিকট' পাঠাইত। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে, তাহার নিজ গাঁভীদলের মধ্যে স্ত্রীজাতীয় বাছুর বৎসরের 
মধ্যে একটাও দেখা যার নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাসীদিগের গৃহে স্ত্রী 
জাতীয় বাঁচুরই অধিক দেখা! গিয়াছে । 

৷ +।' লেখকের এক বরাহ্জাত ছুইটাঁ অল্পবয়সের গ্রাম্য বরাহী ছিল। 

বরাহী ছইটা উপযুক্ত সময়ে কিছু দুরস্থ এক পঞ্তশালায় প্রেরিত হয়। 

একটা বরাহী সেই প্রাতেই প্রত্যাগত হইয়াছিল। অপরটার সহিত 
তৎক্ষণেই সহবাসের ইচ্ছা বরাহের না থাকাতে, কিছুক্ষণ 'পরে 

সেটা আনীত হইয়াছিল। তাহাতে প্রথমটীর হছক়্টি স্ত্রীজাতীয় ও 
দুইটা পুরুষ জাতীয় শাবক এবং দ্বিতীয়টার সাতটা পুরুষ জাতীয় ও 
দুইটা স্ত্রীজাতীয় শাবক হয়। 

্রন্থকর্তীর পরিদৃষ্ট ঘটনাগুলি একরপ এস্থানে লিখিত হইল। ইহাঁদের 
আর সংখ্যাবৃদ্ধির কোনই আবন্ঠক নাই। পাঠক মনে করিয়া দেখিলে 
এইরূপই অনেক ঘটনা দেখিতে পাইবেন । স্ত্রী এবং পুরুষজাতির 
প্রাকৃতিক পরিমাঁণের ব্যতিক্রম কিরূপ অবস্থায় কি কারণে হইতে 

পারে, তাহার সম্যক আলোচনার সুবিধা যে যে স্থানে হইয়াছিল, সেই; 
সকল স্থানের এইরূপ নানা পরিদর্শন ও প্রথম অধ্যায়ে লিখিত 

বিবরণীর সাহায্যে, নিম্নলিখিত মত স্থিরীকৃত হইয়াছে । | 
(ক) পু ও সুস্থকায়া এবং অধিক কামস্পৃহান্বিতা স্ত্রী কনা? 

অপেক্ষা অধিক পুত্রসন্তান প্রসব করে ; বিশেষে যখন স্বামীর সহবাস" 

শি অধিক ন1 খাঁকে অথবা স্ত্রীর অপেক্ষা অল্প থাকে 1 ইহার বিপরীত 

হইলে, অর্থাৎ | 

(থ). আকুতিতেই যাহাঁদিগের সহরাস ম্পুহার হ্বল্লতা প্রকাঁশ' পার 



পু ৪২ ] 

এরং যাহাদিগের, শরীর অতি ছূর্বূল :৪ অতি-সাম্টুলা সরল রা পরিজীম 
যাহাদিগের সহ হয় না, এরূপ ক্ষীণ দূর্বল স্ত্রীলোক অধিক রুন্যাফক্সার 
গ্রসব করে $ বিশেষে, বদি স্বামীর অধিকতর সহুবাসশক্তি গাকে ॥ 

. (গর) বন্দি ই সরু লক্ষণ ভ্ত্রীলৌকে মারামারি ররুম্নের থাকে 
এবং স্বামীর সহবাসশক্তিও সেইরূপ হয়, ভাহাদিখ্ের প্রতি ছুই বৎসরে 

সন্তান হইলে, পুর অপেক্ষা কন্যা অধিক হুইবে। াঁধারণতঃ এইরূপ 
বীলোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। 

(ঘ) দ্বে সকল স্ত্রীলোকের ধর্শভাব অধিক এবং বাহার পর্ে 
অত্যত্ত অনুরক্তা, তাহাদিগের পুত্র অপেক্ষা! কন্য। অধিক হুইয়া থাকে ৭ 
পল্পীগ্রামেই এইস্কপ স্ত্রীলোক অধিক দেখা যাক্। 

(চ) ক্কষক প্রভৃতি শ্রেণীভুক্ত শ্রয়োপজীবীদ্দিগের কনা অপেক্ষা! 
পুত্রসস্তান অধিক হয়। তঘ্িপরীতে, 

(ছ) অহরে, নগরে এবং কোন কোন বহুজনাকীর্ণ পলিগ্রাম- 

শ্রেণীতূক্ত গগগ্রামেও পুত্র অপেক্ষা কন্য। অধিক হয়। 

(্) সকল পল্লীগ্রামেই বেশ্তাগণের বালিক। অপেক্ষ। বালক ভাধিক 
হয়। তাহাদিগের পরিমাণ, প্রতি তিনটা বালকে একটী মান 

রালিকা । 
(ঝ) সহরে বেহাসস্তাব্গণের মধ্যে মাও বালকের দংখ্য! বধিক, 

তথাপি পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অগ্প | 

(ট) ১৮ হইতে ২২ রৎসরের স্ত্রীলোক, যদি ৫ হইতে ৪* বৎসর 

বশ্ঙ্ক পুরুষকে রিবাহ করে, তাহাদিগের কল্য। অধিক হয় ॥ 

$) ২? হইতে ৩০ রতনয়ের 'ভ্রীর ম্বামী মনদি ভাহার অপেক্ষা 
€.হ্ইতে ১০ বৎসর অব্পবয়স্ক হয়, তাহাদিগের ুত্রসন্কার অধিক্ষ 

কইয়া থাকে । 
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(ড) ভ্রাতা এব; ভগ্মীগণের মধ্যে তর্মীর যদি কন্তা। গিবিক হর, 

ভ্রাার পুত্র অধিক হইবে এবং 
(ঢ) যদি ভশ্মীর পুত্র অধিক হয়, ভ্রাতার কন্তা অধিক হইবে। 

(ত) কন্তাসস্তানোৎপাদনে পিতার এতদূর পর্য্যন্ত সহ্বাসশদ্ষির 
আবশ্যক, যে. নিয়শ্রেণীস্থ ব্যক্কিগণের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত আছে, 

তাহার অর্থ এই--দামান্ত বালকেও বালকের জন্ম দিতে পারে, কিন্ক 

বালিকার জন্মদালে বলবান পুরুষের আঁবশ্ক। 



পঞ্চম অধ্যায় । 

প্রাকৃতিক নিয়ম নিরূপণ । 

চতুর্থ অধ্যায়ের সকল ঘটনা'গুলিতেই প্রয়োগ করা, যাইতে পারে, 
এমন কোন প্রাকৃতিক নিয়ম স্থির করিবার জন্ত বহু চেষ্টার ফলম্বরূপ যাহা 

স্থির হইয়াছে, নিম্নে লিখিত হইল। পুত্রজন্মগ্রদানে স্ত্রীর সহবাসম্পৃহ! 
স্বামীর অপেক্ষ।! অধিক হওয়।৷ আবশ্তক ; এবং কন্তাজন্সপ্রদানে স্বামীর 

সহবাসম্পৃহ! স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্তক । গ্রন্থকারের পল্লী- 
গ্রামবাসী এক বন্ধু, তাহার সহিত এই বিষয়ে কথোপকথন কালে 

কথার কথাস্ব বলিয়াছিলেন, যে তাহার পুত্র হইলে তিনি তাহার শরীর 

গর্ুসঞ্চারকাঁলেই বলিতে পারিতেন ; কারণ, সহ্বাঁসকালে জ্ীই সমস্ত 
কাঁধ্য,.করিতেন কিন্তু কন্তাহইলে তীহাঁকেই সমস্ত কাঁধ্য করিতে 

হুটত।1 এই কথা হইতে গ্রস্থকর্তার উল্লিখিত মত সাহার মনে 

প্রথমে উদ্দিত হয়? কিন্ত এই কথাগুলি অনেকের অতিরঞ্জিত 

বলিয়া বোধ হইতে পানে, এবং ঈগ্সিত সস্তাঁনলাভার্থ স্ত্রীও পুরুষের 
সহবাদে এক্ধপ এক পক্ষের কার্ধাকারীতার অতি অল্পই আবশ্তক 
হন্ব। তথাপি এই কথা হইতে গ্রন্থকর্তীর প্রধান মত স্পষ্ট প্রকাশ 

পাইক্সাছে এবং যাহারা এ মতের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, 

তীহাদিগের এই কথাগুলি ধিশেষরূপে স্মরণ রাখ! কর্তব্য । 

€কিন্ত এ মত সাধারণের প্রচলিত মত নহে। পিতামাতার মধ্যে 

যিনি অধিকৃতর বলশালী, তিনিই তীহার জাতিগত দৈহিক লক্ষণ 
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গর্ভস্থ সম্তানকে : প্রদান করেন, এইটাই সাধারণের বিশ্বাস এবং 

এইটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও প্ররুত' বলিয়! সহজেই. বোধ হজ্জ! 

কিন্ত বাস্তবিক এই শেষোক্ত মত সত্য নহে।. ' কোন” অনুসন্ধান 

রা পরিদর্শন দ্বারা ইহা স্থিরীন্কৃত হন নাই এৰং যে সকল: স্জে 

পুত্র ব৷ কন্যাসন্তান “ধিক, দে সকল স্থলেও এ মত প্রয়োগ কনা, যায় 

না। তবে .ষে এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ 

এই যে, দেখিলেই প্রথমতঃ ইহ প্ররুত্ত এবং যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! বোধ 

হ়্। বিশেষে যে গুলে স্বামী 'ও স্ত্রীর লহ্বাসশক্তি সমান, এবং পুণে 

ও কন্যা সমসংখ্যক, সে স্থলে পুত্র এবং কন্য1 সন্তানোৎপত্তির কারণ 

বলিয়া ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে। কিন্ত বাস্তবিক ইহ! 

কন্যা এবং পুরোৎপত্ভির কোন কারণই নহে, এবং ইহা পুর্ব 

অধ্যায়ে লিখিত কন্যা ব1 পুত্র সম্তানের আধিক্য সত্বন্ধীয় দকল 

পরিদর্শনে প্রষ্মোগ করা যাঁয় না) কিন্ত পুর্বকথিত অপর মত 

ইহার বিপরীত হইলেও, এ সকল পরিদর্শনে এবং অন্য সকল স্থলেই 

প্রযোজ্য । এই অধ্যায়ে এই বিষয়টাই আলোচিত হইয়াছে এবং 

এই আলোচনা হইতে, আঁমাদিগের এ মত ষে সত্য, তাহা বিশেষরূপে 

প্রমাণিত হইবে। পুর্বব অধ্যায়ে লিখিত পরিদৃষ্ট ঘটনাবলীর সহিত 

তৎপশ্চান্লিথিত ফীমাংসাবলীর সন্বন্ধ সংখ্যান্সারে নিষ্বে প্রদর্শিত 

হুইল। পুর্ধ্ব অধ্যায়ের সংখ্যাই এস্থলে গৃহিত হইয়াছে ১ সুতরাং 

ঘটনাগুলির পুনরুক্তি অনাবশ্যক | 

১ম | শ্বামী ' এবং স্ত্রী উভয়েই শারীরিক শক্তি ও সন্বাস্থাসস্প্ 

বংশজাঁত। শ্বামীর এক ভ্রাতা এবং এক ভগ্মী 'ছিল। দৈহিক দূর্বলতা! 

ইছাদের কাহীরও শরীরে লক্ষিত ছয় নাই) অথবা' অধিক কন্যা" 

লন্তীনৌৎপততি মে পুকুযাস্থুক্রমিক, গতাহারও. কোন লক্ষণ দেখা মা 
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নান একটা সুত্রে পর শ্রেক্টী কন্যা, এই দ্পে প্রথমতঃ তাহাদের 
চাক্সিটী দস্তাঁস হয়? 'ইহাঁতে এরই প্রবধশ পায় যে, উহাদের “সহঘাঁ 
সশক্কি লমানই ছিল। এই সময়ে প্রস্থতি কিছু রুগ্বভাবাগন্সা হইলেন 
প্রবং দিম দিন তীঞ্ায শরীর ভিম্স হইয়! পড়িতে লাগিল। 'এইরপ 
গ্বস্থায় প্রতি ছুই ধতসরে শীহার একটী করিয়া কন্যা হুইয়াছিল,। 
সর্ব কনি। কন্যার জন্মকান হইতে, ক্ীহার শরীর সম্পূর্ণ 'অকর্শণ্য 
হইয়া! পড়ে এবং এই কন্যার দাদ বৎসর বসে ভিনি পরলোক প্রাণ্ড 
হয়েন। অজুস্থ শরীরে ভীর সহ্বাসশক্তি স্বামীর অপেক্ষা অবশ্য 

হম হইয়াছিল এবং প্রই শক্তির লাখবতা হেভু তীহার ক্ষন্া। 
সন্তান হয়? প্রহ্তির এই ছূর্বলতা সাহার কন্যাগণও পাইয়াছিলেন 
এবং বিবাহের পর সেই দূর্বলতা হেতু তীহাদিগ্েরও কন্যা সন্তান 
অধিক হইয়াছিল। 

জোষ্ঠ পুত্র ৪০ বৎসর বয়সে অল্পবয়স্থা অপূর্ণযৌবনা শা 

ট্রীলোককে বিবাহ করেন। এনপ ক্বস্থায় নিঃসন্দেহ স্যাীক সহ- 

বাসশক্তি স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক ছিগ। ছুই বৎসর অন্তর করিস 

তাহার যে চারিটা সন্তান হন) তাহারা দকলেই বালিকা । 

তাহার কাঁরণ, কতক পরিমাণে ক্ামীর সহিত তুলনান্স স্ত্রীর 

জধিক দুর্বলতা এবং কতক পরিমাথে ক্রমাগত সন্কান প্রসব 

এবং পান হেতু শীহাক্স পূর্ণশক্তি পুঃ শ্রাপ্ত হইতে ন! 

পাওয়া | 

জননীর কপ্রারস্থার তি কন্যার জন্ম হয় । গুতরাং ভিনি 
আলনীর মুপ্বাস্থ্য এং হল লাভ কর্িদ্বাছিলেন । এই কন্যার 
শ্বাবীও বিলক্ষণ শক্তিনম্পঙ্গ ছিলেন । তাহার প্রথমে একটী 

পুর্ন হইয়াছিল এনং তান্ধার পরে নে স্কাুলি হইয়াছিল, সে সকল 
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গুলিই কন্যা সত্তা । ছুই বংসর অস্তর করিয়া এরই কন্যাুলির 
জন্ম. হয় এঘং প্রথম সন্তান স্তন ত্যাথ করিবার পর) প্রগতি 
ভীহাঁর, সম্পূর্ণ দৈহিক বল পু্র্লাভ না করিতে করিতেই গর্ভবতী 
হয়েন। এরূপ অবস্থাত্ন কন্যাসস্তানোৎপতি পুর্বোল্িথিত নিয়মাধীনে 
অবশ্যভাবী। মধ্যম পুভ্রও বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন । তিনি 
ভাহাদ, অন্ুক্ূপ ব্লসম্পন্না এক স্্টলোকরে' বিবাহ করেন। তাহার 

পুত্র এবং কন্য1সম্সংখ্যকই হুইয়াছিল। | 
অপর কন্যাগণ জননীর দুর্বলতা অধিকার, করিয়াছিলেন এবং 

সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ভিন্ন সকলেরই প্রায় কন্যা সন্তান হইয়াছিল । 
এই কনিনা| কন্যার অতি. শৈশব অবস্থাতেই, তাহার জননীর শোচ- 

নীম শারীরিক অবস্থা হেতু সমস্ত পরিবার, পল্লীগ্রামে গিয়। বাস 
করেন। তথাকার স্থসেব্য বাফু* ভ্রমণযোগ্য হুবিস্তীর্ণ উদ্যান প্রভূ” 
তির উপভোগে এই কন্যার স্বাস্থ্যের এবং শরীরের অনেক উপকার 

হইয়াছিল ।' অন্য কন্ঠাগণ বিদ্যালয়ে এবং মাতৃশুশ্রমায় আবদ্ধ) থাঁকাক্স 

পলীগ্রাম-বাদের কোন উপকারই লাভ করিতে পারেন নাই। 

২য়া। এস্কলেও শ্বামী এবং জী সুন্াস্থ্যসম্পন্ন' বংশজাত | 

ইহাদিশের সহবাসশক্তিও সমান ছিল। সেই. কারণে ইহাদের পুত্র 
ও কন্যা সমসংখ্যক হইয়াছিল |. পুত্রগণেত" বিবাহের, পর. দেখ। 

গিক্সাছিপ য়ে, তাহার! সাধারণের. অপেক্ষা অধিক শক্তিনম্পনন ছিলেন ১ 
কিন্ত তাহাদিণের স্ত্রী এ. রিষঙ্গে মাঝামাঝি রকমের থাঁকীতে; এই 
উভগ্ন: পুজ্রেরই' কন্যাসন্তান অধিক হইয়াছিল এদিকে কন্যাছয়ও 
সাধারণ অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্নী, ছিলেন 9. কিন্ত: তীহাদিগের 

স্বামী মাঝামাঝি; রকমের হওয়াতে, এই কন্যাগণের পুত্রেই স্মিক 

হইয়্থিল 1, রি 
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তয় | আস্থলে শ্বতাবভঃ শ্বামী স্ত্রীর অপেক্ষা অধিধ শক্তি 
সম্পন্ন হওয়াতে, তাহাদিগের প্রথমে ছুইটা কন্যা হয় । শেখে 
স্বামী রোগগ্রস্ত এবং ছুর্বল হুইয়! পড়িলে, স্ত্রী অধিকতর বলশালিনী 
হয়েন 1 হুতরাং সেই সময় হইতে তাহাদিগের পুত্রসন্তান 

হইস়্াছিল | | 
৪র্থ | : এস্থলে ছুইটী ভগ্মী জননীর হুর্ধলতাঁই লাভ করিয়া 

ছিলেন এবং সাধারণের. অপেক্ষাও তীহারা ক্ষীণ ছিলেন? যে ছুই 

ব্যক্তির সহিত ছুই ভগ্লীর বিবাহ হয়, তাহাদিগের ভগ্নী আদৌ 
ছিল না । স্থতরাং কেবল মাত্র পুজ্রোৎপাদনের জন্ত প্রস্থৃতির যত” 

দূর শক্তি থাকা আবশ্যক, তাহাদিগের জননীর ছিল এবং জননীর 
সেই শক্তি এই পুত্রগণ অধিকার করিয়াছিলেন। কাজেই পূর্বো- 
লিখিত নিয়মান্ুসারে যেরূপ সন্তান হওয়া উচিৎ, ইহাঁদের তাহাই' 
হইয়াছিল, অর্থাৎ কেবলমাত্র কন্যা সম্তান। 
৫ম অনেক কন্তা হইলে, কি উপায়ে কন্যোৎপাদন নিবারণ 

করা যাইতে পারে, শাহাই এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে । এই 
উদ্দেশ্য সাঁধনার্থ, প্রসবের পর জ্্রীর দৈহিক শক্তি স্বাস্থ্য এব 

স্বাভাবিক সহ্বাসম্পুহ! সম্পূর্ণরূপে পুর্লাভ করিবার জন্য, কিছুদিন 

স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীর সম্পূর্ণ পৃথক থাক! আবশ্যক | এ স্থলে 

এই উপাস়্ অবলম্বনে কেবল যে স্ত্রী সুস্বাস্থ্য এবং যথেষ্ট বল লাভ 

করিয়াছিলেন তাহা নছে, পুভ্রোৎপাদনের পক্ষেও ইহা. বিশেষ 

উপমোগী হইয়াছিল। বহুদিনের বিচ্ছেদে শ্রীর সহবাসম্পৃহা। অত্যন্ত 

বঙ্গব্তী হ্ইয়াছিল। অনেকে বলিতে পারেন, এ অবস্থায় সহ্বাসম্পৃহ! 

সাধারণতঃ স্ত্রীর অপেক্ষা শ্বামীর অধিক হইরা থাকে 7 সুতরাং 
এন্সপ দরীর্ঘ্য বিচ্ছেদে পুজ্রোৎপাদনের আশা অতি অন্ধ | 
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কিন্ত এ সময়ে সকল স্থানে বাম্পী ষান ন! থাকাতে গো শ্রবং 
অশ্বশকটারোহণে তীহাকে বাটা আসিতে হইয়াছিল ' এবং. ভিন 
দিনের ক্রমাগত পথশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইক! পড়িয়াছিলেন। 
এইরূপে পথশ্রান্ত হুইরা শরন করিলে, স্ত্রীর দুর্দমনীয় সহ্বাসম্পৃহার 
সম্পূর্ণ তৃষ্ডিসাধন অপেক্ষা বিশ্রাম এবং নিদ্রার ইচ্ছাই, অধিকতর 
বলবতী হয়, জন্দেভ নাই। দ্বামী ও স্ত্রীর একপ অবস্থাতে, পুর্বো- 
ল্লিথিত নিয়মানুসারে পুত্রের জন্মই নিঃসন্দেহ। বিচ্ছেদকালে ব্যভি- 

চার প্রভৃতির দ্বারা কামরিপু চরিতার্থ করাতে স্বামীর সহবাসম্পুহথা 

কম হইপ্লাছিল, এরূপ আমরা বিবেচনা করি না এবং করিবার কোন 

কারণও দেখি না। | 

৬ঠ। এই ঘটনাগুলিও পুর্বোন্লিখিত নিক্মের অধীন। এই 
দুগ্ধ ব্যবসায়ীর ছুগ্ধের প্রতিই অধিক দৃষ্টি ছিল। সুতরাং তাহার সমস্ত 
বন্দোবস্তও সেই উদ্দেস্তে। পুর্ণযৌবন। গাভী ভিন্ন অন্য কোনরূপ 

গাভী সে ব্যক্তি তাহার পালের মধ্যে রাখিত না। গ্রাভীগণও অতি 

যত্বে রক্ষিত হইত এবং তাহাদিগকে বথেইই পুষ্টিকর খাদ্যও' 

দেওয়া যাইত। তাহার কারণ এই যে, ভ্ষ্ট পু হইলে অধিক 
বয়সে কদাইগণ তাহাদিগকে আক মুল্যে লইতে পারিবে এবং 
তাহাদিগের পরিবর্তে সেই মূল্যেই নূতন গাভী এ ব্যবসায়ী কিনিতে 

পারিবে। এইরূপ বন্দোবস্তে তাহা জুপ্ধ, অধিক হইত এবং 

তাহার সকল গ্াঁতীই পুর্ণযৌবনা ছিল। তাঁখাদ্িগের মধ্যে 
কোনটাই বুদ্ধা বা নিতাস্ত অগ্পবযস্কা ছিল না। : শ্রইন্ধপ 

পরিমিতব্যপ্নিতার হিসাবে প্রতি বৎসর 1অথব! ছুই বৎসর অন্তর, 

নেই ব্যক্তি একটী করিয়া! পুরুষ জাতী বাছুর যত্বপূর্বক পালন 
করিত এবং উপধুক্ত বয়স. প্রাপ্ত হলে, তাহার গ্রাতীগণের সহিত 



[ & ] 
সঙ্গমার্থ কিছুর্দিন আঁপন পালের মধ্যে রাখিয়া 'তীহার অল্প বয়সেই 

তাহাকে নপুংসক করিয়া কসাইগণের নিকট বিজ্রপন করিত। বুষটা 
গাঁভীগণেন্র- লহিত চরিত না, এক অল্লপরিশর স্থানে বদ্ধ থাকিত 
এবং কোন গাভীর কামোত্েজনায় তাহাকে সেই স্থানে ছাড়িক 
দেওয়া হইত। গাস্ভীও অনেক গুলি ছিল। কাজেই প্রত্যেক 

গাভী একবারমাত্র এঁ বৃষের নিকট যাইতে পাইত। এরূপ অবস্থায় 
বৃঘ অপেক্ষা গাভীরই কামস্পৃহা অধিক হইত। 'তাহার কারণ, 
প্রথমতঃ অনেক গাভীর সহিত সঙ্গমে বৃষের কামন্পৃহার স্বপ্পতা, 
দ্বিতীয়তঃ সমস্ত পালের সহিত চরিতে পাইলে যেরূপ হইত, সঙ্গমের 

পূর্বে সেরপ কামোত্তেজনার সময় বৃষ পাইত :না। এদিকে রাখালের 
দৃষ্টিপথে পড়িবার পুর্বেই, পালের অন্ত গাভীগণ হইতে প্রত্যেক 
গাভীরই কামোত্তেজনার লক্ষণ যথেষ্ট প্রকাশ পাইত। গাতী- 
গণের তুলনায় বুষের অন্পবয়স, এবং ততৎকারণ বশতঃ তাহার 

পেশীসমূহের কোমলতার বিষয়ও এস্ছলে বিবেচনা কর! আবন্ঠক। 

এ সকল অবস্থাই পুরুষ জাতীয় সম্তানোৎপাদনের উপযোগী । তাহার 
প্রতিবাসীদিগের গাতীগণের অবস্থ। ইহাঁদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন 

সে সকল: গাভী কখনও এরূপ' যত্বে পালিত হইত না এবং বহুদূর 

হইতে আনিত হইভ। সুতরাং তাহারা পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত 

হইয়া পড়িত। তাহাদিগের বক্বসও প্রায় অন্ন। এরূপ অবস্থায় 
সঙ্গমকালে এই গাভীগণের . কামস্পৃহা বুষের সহিত প্রায় সমান 

থাক্ষিত। সুতরাং তাহাদিগের পুরুষ জাতীয় শীবক, হইবার যেক্ধপ 
সষ্তাধনা, ভ্রী জাতীয় শাবক হইবার সম্ভাবনাও সেইবপ ছিল । 
পম |. এই. ঘটনাও পূর্বোলিখিত: নিক্নমের অধীনা। 
শৃ্করজাতির স্বভাব, এই, যে. তাহাছিগেন্র' পালক' যে পথ' দির 
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লইগ্রা যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা প্রায়ই সে পথ ছাড়িয়া বিপথে 
গিক্স! পড়ে । স্ৃতরাং প্রহার করিয়া ও অন্য যন্ত্রণা দিয়া তাহা; 
দিগকে চালাইতে হয় । বরাহী ছুইটাকেও «ইক্ধপে বরাহের নিকট 

লইয়া যাওয়! হইয়াছিল | কাজেই অত্যন্ত ক্লাস্ত হুইয়া তাহা 
পশুশালায়্ উপস্থিত হয়। একটী বরাহীকে বিশ্রাম .করিতে না 

দিয়াই বরাহেন্র নিকট রাখ! হইয়াছিল। সঙ্গম কালে বরাহের 
শরীর সতেজ ছিল এবং কোনরূপে ক্লাস্ত হয় নাই। এরূপ অব- 

স্থায় স্ত্রী জাতীয় শাবক হইবার সম্ভাবনাই অধিক । অপরুটিকে 

সেই ধানে বাখিয়া আসাতে, বিশ্রাম এবং তাহার দৈহিক বল 
পুনর্লাভের ঘথেষ্ট সমন্ব সেই বরাহী পাইয়াছিল এবং সঙ্গমকালে 
তাহার কামস্পৃহাও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল। কিন্তু বরাহের 
পূর্ববসঙ্গমহেতু ছূর্বলতা তখনও দূর হয় নাই। কাজেই এই 

বরাহীর পুরুষজাতীন্ন শাবক অধিক হইফাছিল। 



ষষ্ঠ অধ্যায় । 
তাপসের 

পঞ্চম অধ্যায়ে আখ্যাত প্রাকৃতিক নিয্মমাধীনে 
চতুর্থ অধ্যায়ে সন্গিবিষ্ট সাধারণ মীমাংস! 

সমূহের আলোচন]। 

(ক) দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিব্রণীবলী ভিন্ন, অনুসন্ধানেও জানা 

যায় ষে, পল্লীগ্রামে বালক অধিক হয় এবং সহরে বালিক। অধিক 

হয়। তাহার কারণ এই যে, পন্নীগ্রামে কষিজীবী ব্যক্তিগণের 

মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের কা্ধ্যাদি তাহাদিগের স্বামীর ন্যায় ক্লাস্তি- 

দায়ক ও ক্রেশকর নহে। সুস্থ শরীরে ভ্ত্রীলোকের দৈহিক শক্তি 

এবং শ্বাস্থারক্ষার জন্য যতদূর পরিশ্রম আবশ্যক, স্ত্রীলোকগণ তথায় 
তত্রদুর পরিশ্রমই করিয়া থাকে। এরূপ পরিমিত পরিশ্রমে, তাহা 

দিগের দৈহিক শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে । 

কিন্তু পুরুষদিগের শরীর, সমস্ত দিনের হলচালন প্রভৃতি কৃষিকাধ্ধ্য 

বা অন্ত নানা ক্লেশকর কার্ধ্য দ্বারা, দিবসাস্তে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া 

পড়ে। এক্সপ অবস্থায় সহবাসে স্ত্রী গর্ভবতী হইলে, তাহার পুত্রই 
প্রায় হইয়। থাকে । 

(থ) লহরের অবৃহা পল্লীগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। 
এখানকার স্ত্রীলোকগণের দৈনিক কাধ্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা অনেক 

ক্ম। অনেক গৃহে কোন কাধ্য নাই বলিলেও হুয়। এরূপ 
'অলসত। ভিন্ন, পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যকর লুসেব্য বাফু উপভোগে সহরের 
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্লীলোকগণ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকেন। এই সকল কারণে ইহাদিগের 
দৈহিক অবশ্বীর ক্রমেই অবনতি হইয়া থাকে । কিন্ত এখানকার 
পুরুষগণ শ্বাস্থ্যরক্ষার সকল উপায়ই কতক পরিমাণে উপভোগ 
করিয়া থাকেন। সুতরাং নারীগণ অপেক্ষা তাহাদের দৈহিক 
অবস্থা ও স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে; অথচ তাহাদিগের দৈনিক 

পরিশ্রমও সেন্ধপ ক্লান্তিদায়ক নহে। সুতরাং বিশ্রামকালে স্ত্রীর 
অপেক্ষা স্বামীর সহবাদস্পৃহী অধিক হয়। এরূপ অবস্থায় কন্তা- 

সস্তানই প্রায় হুইর! থাকে । 

(গ) এই অবস্থাও যে পূর্বোজিখিত প্রাকৃতিক রা অধীন, 

তাহ! নিম্নে প্রদর্শিত হইল। নিয়মিত সহবাসে ভ্ত্রীলোকগণের প্রতি 

ছুই বৎসরে, অথবা! খ্ররূপ কোন নিব্ুপিত সময়ে সন্তান হইবার 

কারণ এই £--শিশুর জন্মের পর ষে এক বখ্সর বা ততোধিক কাল 

ধরিয়। স্তনদুপ্ধ দ্বারা তাহাকে লালন করিতে হয়, সেই কালের মধ্যে 

প্রন্থতি খতুমতী হয়েন না। সন্তানের লালন কালে খতু না হওয়া 

শারীরিক ছুর্বলতার লক্ষণ। বৃক্ষ অনুর্ধর ভূমিতে রোপিত হইলে 
এককালে মুকুলিত ফলের পুষ্টিসাধন এবং পর বত্সরের জন্য নুতন মুকুল 

উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয় না। এই হেতু সেই পকল বৃক্ষে এক. 
বৎসর অন্তর ফল হয়। কতকগুলি বৃক্ষে ফল বৎসরের প্রারস্তেই 
শীপ্র পরিপক্ক এবং বৃক্ষ হইতে পতিত হয় এবং বৎসরের শেষভাগে 

আবার মুকুল হইবার যথেষ্ট সময় থাকে । এইরূপ না হুইলে প্রায় 
সকল ফল আমরা এক বৎসর অন্তর মা 

যখন এ্রক বৎসর লালনের পর নের জন্ত আঁবশ্তক 

খাদ্য সংগ্রহ প্র্থতির শক্তির প্রান অতীত হইয়া পড়ে, 'তখন সস্তা" 
নের ব্তনত্যাগের আবশ্তটক হয়। ইহার [রই খতু আরম্ত হইঙ্সা থাকে, 
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এবং বল পুনলভ করিবার পুর্ব্বেই আবার গর্ভদধশর হয়। এইক্ধপে 
লালন ক্যার্ধ্য শেষ না হইতে হইতে, দুর্ধল অবস্থাতেই গর্ভবতী 
হইলে, সহবাসকালে স্ত্রীর সহরাসম্পৃহা শ্বভাবতঃ উত্তেজিত হইবার 

সম্ভাবনা অতি অল্প । অধিকতর বলবতী প্রহ্থতিরাও .যদি কতক 

পরিমাণে কৃত্রিম উপায়ে এবং কতক পরিমাণে স্বীয় স্তনছ্গ্ধদ্বার! 

সন্তানকে লালন করেন এবং লালনকাল মধ্যেই খাতুমতী হন, দেহের 
নূলশোষক এই উভয় কাধ্য হেতু তীহাদিগের সহবাসশক্তি ্মীণ 
হইয়া! আইসে। সুতরাং তীহাদিগেরও কন্য। সন্তান অধিক হইয়। 

থাকে। শক্তিহীনতার এই ছুইটী কারণের মধ্যে প্রথমটা হইতে 

ধর্দি প্রক্থতিগণ কিছুকাঁলের জন্য অব্যাহতি পান, অর্থাৎ যদ্দি সম্তান 

স্তনত্যাগের পর, অন্নকালের মধ্যেই আবার গর্তুসঞ্চার ন! হয়, তাহ! 

হইলে তাহাদিগের পুত্র হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবন]। 

প্রতি বখসর অথবা প্রতি ছুই বখনর অন্তর সন্তান হইলে, 

প্রন্থুতির পুত্রসস্তানোৎপাদনার্থ যথেষ্ট শক্তি থাঁকিলেও তাহা হ্বাস 

হইকা আইসে; ন্ুতরাং কন্তাসস্তানই ক্রমাগত হইয়৷ থাকে । মাঝে 

মাঝে এই অবস্থায় পুত্র হইতেও দেখা যায়। এরূপ স্থলে কারণ 

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে ষে, গর্ভবতী হইবার নিরূপিত সময়ে, 

কাধ্যগতিকে স্বামী ছুই তিন মাস ধরিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ 
“ক ছিলেন। এইরূপে গন্ঠু সঞ্চারের বিলম্বে স্ত্রী বল লাভের যথে 
সময় পাইয়াছেন। 

(ঘ). এই মীমাংসা [পাঠকের আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। কিন্ত 
বত্বপূর্ববক অনুসন্ধান কাঁরিলে এ বিষয়ে সন্দেহ দকলের' দুর হইবে। 

প্রাকৃতিক ছুইটা কারণে এইরূপ হইতে পারে। প্রথম, ধশ্বশিক্ষা 

বে সকল বাশিকা' পাইস়্াছেন, তাহার। সন্তানোৎপাদন বিষয়ক 
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চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া মহাঁপাঁপ এবং মনে উদয় হইলে তাহা 
দমন করা সর্বতোভাঁবে বিধেপ্ন মনে করেন। এইরপে শুদ্ধ সরল 
'যতচিত্তে তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিয়া থাকেন: তখনও 

তাহাদের কোনরূপ কামস্পৃহা বা বিবাহের ইচ্ছা থাকে না। যদি 

কখন সহবাসেচ্ছ! যৌবনের ম্বভাব বশতঃ তাহাদিগের মনে উদর 

হয়, অন্তরে তাহারা লজ্জিত হন এবং সর্বদাই তাঁহাদিগের ভত্ম 
হয়, পাছে কোন ব্ূপ কার্য্যে বা কথায় এ ইচ্ছা! প্রকাশ পাস । 
এমন কি, বিবাহ হইলেও স্বামীর প্রেমালিঙ্গনকালে তাঁহারা আপন 

ইচ্ছা দমন করেন, এবং তাহাদিগের এরূপ ভাব হয় যে, আপনা" 

দিগের ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীর সন্তোষার্থ তাহারা স্বামীর 

ইচ্ছার বশীভূত হইয়া থাকেন। 
এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, সহবাদার্থ ইচ্ছা স্ত্রীর ততদূর থাঁকে 

না, অথব! তাহার কোন লক্ষণই প্রকাশ পার না। কেবল স্বামীর 
অত্যন্ত সহবাসেচ্ছা হেতু তাহার বিশেষ অনুরোধে, ইচ্ছা না গ্কি- 
লেও স্ত্রীকে স্বামীর ইচ্ছার বশীভূত হইতে হয়। এরূপ সহবাসকালে 
পুত্রোৎপাদনার্থ আবশ্তক সহবাসম্পৃহা! স্ত্রীর অল্পই থাকে । কাযেই 
পুত্রজন্মের সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে অল্প। এইব্ধপ ধর্মভাব কালে 

কিরৎপরিমাণে অপগত হইলেও এই স্ত্রীলৌকগণ পূর্বোঙ্গিখিত গ, 
অবস্থা প্রাপ্ত হন । 

এই শ্রেণীর স্ত্রীলৌোকদিগের অবস্থা হইতে "্** মীমাংসা 

স্থির করিবার আর একটী কারণ আছে । অপেক্ষাকৃত অধিক বল- 

ব্তী শ্রীলোকগণ অপেক্ষ1 অনুস্থ ছুর্ববল স্ত্রীর্সাকেরাই প্রায় ধর্মর্চনায় 
আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। ছুর্ধবলতাক় শ্বভাবতঃ অকালমৃত্যুর 

চিন্ত। মনে উপস্থিত হয় এবং সেই চিন্তা হেতু ছূর্বন স্ত্রীলোকগণ 
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ধর্ম্যন্দিরে নিযুক্ত থাকিয়া পরজীবনের জন্য আয়োজন করেন । 
স্থস্থ সবল স্ত্রীলোকদিগের অন্তরে মৃত্যু চিন্তা অক্পই হয়। সুতরাং 
ধন্মোপদেশকদিগের মৃত্যুর জন্ত প্রস্তত হইবার. উপদেশ তাহাদের 
মনে আদৌ স্থান পায় না। ছুর্বলেরাই এই সকল কথা শ্রবণ 

করিয়া ভীত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ধর্মকার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন । 

জীবনের প্রথর কিরণ, জীবনের আনন্দ লহরী বলিষ্ঠা ও দ্রট়িষ্ঠা 

যুবতীগণের উপর ঘন বধিত হইয়া থাকে । তীহাদিগের মৃত্যুত্ 

চিস্তা বা! পরকালের চিস্তা, শরতের মেঘরাশির ন্যায় ক্ষণমাত্র 

সেই প্রখর কিরণ ঢাঁকিয়া, আবার দ্বিগুণ পরিমাণে তাহার জ্যোতি 

প্রকাশিত করে | 

এই “ঘ* মীমাংস! ভ্রমমূলক বলিয়া অনেকের বোঁধ হইতে পারে। 
কিন্ত ইহ! বাস্তবিক সত্য। ষে সকল পল্লীগ্রামে স্বদেশের স্ত্রীলৌক- 
গণেরই অধিকাংশ উপাসনামন্দিরে নিযুক্ত হন, সেই সকল উপাসনা 
মন্দিরের শিশুগণের দীক্ষার তালিকাসমূহে দেখ! যায় যে, যেখানে 
কন্য। সন্তান ছই বা ততোধিক দীক্ষিতা হইয়াছে, দীক্ষিত পুত্র 

সন্তানের সংখ্য। সেখানে একটা মাত্র | দুর্বল অন্ুস্থ্য স্রীলোকগণই 
যে সাধারণতঃ ধর্্মকার্যে আত্মোতৎসর্গ করিয়। থাকেন, ইহা কোন 

নূতন কথা নহে। হুলম্ন নামক কোন গ্রন্থকর্তী এই বিষয়ে এবং 
বলবতী স্ত্রীলোকেরাই যে ছষ্টশ্বভাবা এবং অনিষ্টকারিণী হুইয়। থাকে, 

তদ্ধিষ় তাহার গ্রন্থে বিশেষ দ্ূপে আলোচন। করিয়াছেন । তিনি 

পুস্তক সমাপনে লিখিক্াঞ্রেন, বিবেক পবিত্র জীবন এবং ধর্ম ষে স্থানে, 

সেস্থানে অকালমৃত্যুও প্রণয় দেখিতে পাওয়! যায় । এই অফাল- 
সৃত্যুবূপ ক্ষতির ধর্মসাধনারূপ পুরণে পরমেশ্বরের কপার উজ্জ্বল 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে প্রসিদ্ধ কবি লংফেলো তাহার একটা 
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সুন্দর কবিতায় ধর, পবিত্রতা এবং শারীরিক দুর্বলতা একাধাকে 

মিলাইল্লাছেন।* 
এ বিষয়ের একটা গন্পও বহুকাল হইতে চলিয়া আাসিতেছে। 
গল্পটা এই যে, কোন একটা বালকের অন্তরে ধর্ম বিষয়ক এফখানি 
পুস্তক পাঠে ধর্শ ও অকাঁলমৃত্যুর নিকট সম্বন্ধ এতদূর ব্ধমূল হইয়া 
ছিল যে, তাহার জননী তাহাকে সৎম্বভাববিশিষ্ট হইবার উপদেশ 

দিলে বালকী উত্তর দিয়াছিল, “সতবাঁলকের1! সকলেই মরিয়া যায়, 

আমি সতবালক হইব না।” 

দুর্বল অন্ুস্থ ভ্রীলোকেরাই ধর্মকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে, এই 

দ্বিতীক্ষ কারণটা যদ্দি সত্য বলিয়া! বিশ্বাস করা যায়, তবে সাধারণ 

শক্তিসম্পন্ন স্বামী লাভে তাহাদিগের কি কারণে পুত্র অপেক্ষা কন্ত 

অধিক হইবে, পুর্ববেই বল। হইয়াছে। 
(চ, ছ) ণচ* এবং “ছ” মীমাংসা এক? এবং খ। এর অন্তর্গত | 

তবে প্রথমটা সাধারণ, দ্বিতীয়টা কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ 

শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি প্রযোজ্য । সুতরাং “ক, এবং “থ* মীমাঁং- 

সার ব্যাখ্যা সমূহ “চ” এবং "ছ* তেও প্রয়োগ করা যাঁয় । তবে যে এই 
ছুই মীমাংসা পৃথক রূপে দশিত হুইয্লাছে, তাহার কাঁণ ণ+ এবং চ্ছ' 

মীমাংন। ষে সত্য, তাহার অধিকতর স্পষ্ট প্রমাণ বিবরণাবলীতে পাওয়া 

গিরাছে। নিকটস্থ স্থানসমূহে অনুসন্ধান করিয়। “চ” এবং “ছ* এর 
ন্যায় অন্য অনেক মীমাংসা স্থির হইয়াছে । যেমন, সঙ্গতিপন্ন পরি- 
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বারে. ফন্যালস্তান অধিক হয়। সঙ্গতিপন্ধ পরিবারে শ্রীলৌকদিগকে 
কোন রূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় না । পশম, . স্থচী প্রভৃতির 

আল্রম্তপরবশ জীবনোপযোগী শিল্প কার্য্যই তীহাদিগের জীবনের এক- 
মাত্র ক্র্মা।.. এরূপ অলসতাঁয় ক্রমে স্বাস্থ্য তঙ্গ' এবং শরীর ক্ষীণ 

হইতে থাকে । দরিদ্র এবং গৃহস্থদিগের পরিবারে « প্রস্থুতিগণকে 
সমস্ত গৃহকর্মই করিতে হয়। এরূপ পরিশ্রমে তাহাদিগের শরীর 
সবল এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এবিষয়ের বিচার পূর্বেই একদ্ধপ 

করা হইদ্বাছে। এখন তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্তক | 

(জ, ঝ) নিজ পরিদর্শন হইতে এই ছুই, বিশেষ “জ” মীমাংসা 
স্থির হুইয়াছে। পল্লীগ্রামে বেশ্যাসস্তান সম্বন্ধে কোন বিবরণীই 
পাওয়া যায় না । সুতরাং এ বিষয়ের জ্ঞীন সকল ব্যক্তিরই 
নিতান্ত অল্প | তবে এরূপ ধাঁলক বালিকার জন্মপরিমীণ যতদুর 

্রন্ৃকর্তীর দৃষ্টিগোচর হুইন্লাছে, তাহাতে একজন বালিকায় তিন জন 
বালক এই পরিমাণই পাওয়া যায় । এরূপ হইলে, এ মীমাংসাও 

যুক্তিপিদ্ধ বল যাইতে পারে । কিন্তু সহরের বেশ্যাসস্তানগণের 

জন্মবিবরণী দেখিলে ইহা! ততদূর যুক্তিসন্ত বলিয়। বৌধ হয় ন!। 

ন্ফিলিখিত কারণে সহর এবং পল্লীগ্রামের এইরূপ বিভিন্নতা দেখিতে 

পাঁওয়। যায় | 

.পর্লীগ্রামে উপপতির প্রলোভনে উন্মত্ব। ব্যাভিচারিণীর সতীত্বে 

জলাঞ্জলি প্রদানের ফল ন্বর্ূপে, তাহাদ্দিগের সন্তান হুইয়৷ থাকে । 

এক্সপ ঘটনান্ন, শ্বভাবতঃক্ত্রীলোকগণের কামস্পৃহা এতদূর উত্তেজিত 

হন যে, এরূপ পাপের গ্বিষ্যৎফলদর্শনে তাহার! অন্ধ হইয়া যায়| 
স্্রীলোকদিগের এরূপ অবস্থা না হইলে, পন্গীগ্রামে কদাচ ব্যাভিচারী 
পুরুষগণ এ কার্যে সফলমনোরথ হইতে পারে না। আর সে সকল 
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স্থানে এরূপ পাঁপসহবাসের সুবিধাও অল্প হইয়া থাকে । .কিস্ত যখনই 
এরূপ সহবাদ সংঘটিত হয়, তখন স্ত্রীলোকের সহবাসম্পৃহা এনপ হইয়া 
থাকে যে, তাহাতে গর্ভসঞ্চার হইলে পুর্ববকথিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসাঁরে 
পুত্র হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবন!। 

সহারেও এরূপ অনেক ঘটন! দেখা বায়। কিন্তু এ সকল 
স্থানে আঁর ছুই শ্রেণীর বেহা আছে) তাহাঁদিগের সন্তানের জন্ম 
ভিন্ন অবস্থায় হইয়া! থাকে । প্রথম, সাধারণ বেশ্তাগণ। কাম- 
রিপুর দিবারাত্র প্রশ্রয়দাীনে ইহাদিগের সহবাসম্পৃহা অধিক উত্ভে- 
জিত হইতে পায় না। কিন্তু ইহাদ্দিগের সহিত ক্ষণসহবাঁসা- 
কাক্মী ব্যভিচারী পুরুষগণের কামস্পৃহ! বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ অপেক্ষা 

এস্থলে অধিক উত্তেজিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সহবাসে, 
পুত্র এবং কন্তাসস্তানোৎ্পত্তি সাধারণতঃ যে রূপ প্রাকৃতিক 

নিয়মের অধীন, ইহাদিগের সম্তানোৎপত্তিও সেইবপ। রক্ষিতা 

বেশ্তাগণ দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্তা । সন্ভনোৎপাদন সম্বন্ধে বিবাহিতা স্ত্রীর 

হ্যায় অবস্থাতেই ইহারা উপপতির সহিত বাস করে। বিশেষতঃ 
কিছু অধিক বয়স্ক পুরুষগণই নবযৌবনারূঢা স্ত্রীলৌকদিগকে বস্তা 
রাখিয়া থকে । সুতরাং ণট' মীমাংসাহুসারে এব্প বেশ্ত।দিগের হি 

সম্তানই অধিক হুইবার সম্ভাবন]। 
“নিউইয়র্ক মেল এবং “এক্স প্রেস+ নামক সংবাদ পত্রে, ১৮৮৪ শ্রীঃ 

অন্দের ২৫শে জুলাই তারিখে, নিরাশ্রিত! নারীকুল সম্বন্থীক্স প্রস্তাবে 

লিবিত ছিল যে, রাজপথে প্রাপ্ত পরিত্যত্র নিরাশ্রয় শিশুগণের মধ্যে 
বানকের সংখ্যাই অধিক । জুলাই মাসের প্রথম আঠার দিনের মধ্যে 
মেটুন ওয়েবের অনাথ শিশুগণের আশ্রমে ষে ১৮ জন পিতৃমাভূ- 

হীন শিশু আনীত হইয্লাছিল, তাহাদিগ্রের মধ্যে ১৪ জন 'এবং 



[ ৬০ 
জুন মাঁসের ২২ জনের মধ্যে ১৩ জন বালক ছিল । ইহাদের অধিকাংশই 
যে বেশ্তা। সস্তান, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 

(ট) নবযৌবনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের সহবাঁসশক্তি তাহাদিগের 
হইতে অধিক বয়স্কগণের অপেক্ষা অধিক, ইহাই সাথারণের 
বিশ্বাস। কিন্তু একথ| সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। অল্প বয়সে ফাঁমরিপু, 

সহজেই অত্যন্ত উত্তেজিত এবং ছুর্দমনীয় হয় সত্য) কিন্তু যৌবনের 
প্রারভ্েও দেহের স্নায়ু ও পেশীসমূহ অত্যন্ত কোমল থাকে এবং সহজে 

নান। অবস্থায় পরিবর্তিত হুইতে পারে। এই কারণে অধিক বয়স্ক 

ব্যক্তি অপেক্ষা বালকগণ সহজে অধিক ছুঃখ এবং আনন্দ প্রকাঁশ 

করিয়া থাকে। কিন্তু শিশুগণের এই অনুভব শক্তি এবং বয়স্ক 
ব্যক্তিগণের অনুভব শক্তির মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। শিপু- 

গণের অস্কুভব শক্তিতে পেশী ও স্সামুসমৃহের ফোঁমলতা ও অত্যন্ত 

উত্তেজনশীলত1 যথেষ্টই প্রকাশ পায়। অধিক বয়স্কগণের পেশী 
সমূহের দৃড়তাঁয়, তাহাদিগের উত্তেজন! অল্পে অল্পে হইয়া! থাকে। 
এই হেতু সহ্বাসার্৫থ সহবাসম্পৃহার উত্তেজনার জন্য, অধিক বয়স্ক 
ব্যক্তিগণের, নব যুৰবকগণের অপেক্ষা অধিকতর সহ্বাসশক্তির আঁব- 
হ্াক। ন্থৃতরাং সহবাসক্ষম বুদ্ধ ব্যক্তিগণের যে যুবকগণের অপেক্ষা 

অধিক সহবাঁসশক্তি থাকে, তাহ! সুস্পষ্ট প্রকাঁশ পাইতেছে। এই হেতু 
অন্ত সকল বিষয়ে সমান হইলেও, ৩৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক স্বামীর ১৮ 

হইতে ২২ বৎসর বযস্কা স্ত্রীর সহিত সহ্বাঁসে, স্বামী অপেক্ষ। জ্ীর সহ- 
বাঁসশক্তি অধিক হইতে ঠারে না। তাহার সহবাসেচ্ছ! স্বামীর 

অপেক্ষা অনেকবার হইতো পায়ে, কিন্ত সমপরিমিত কখনই:হস্ব না। 

অধিক বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা বালকের ক্ষুধা অনেকবার হইক্কা 
থাকে এবং ক্ষুধাও অসহা হম়। তাঁই বলিক্সা অধিক বরক্ক ব্যক্তি 
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গণের ভ্ভায় সম পরিমাণে আহার বা থাঁদ্য পরিপাকে ইছারা 
সমর্থ নহে। এন্সপ অবস্থায় পুক্র হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। 

(ঠ) এ অবস্থা উপরিলিখিত অবস্থার বিপরীত। এক্প 
বিবাহ অতি অল্পই দেখা যায়। আয়র্স গুবাসীগণের মধ্যে ২১ হইতে 
২৪ বত্ষরের পুরুষের সহিত ৩০ হইতে ৩২ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের 

বিবাহ বড় আশ্চর্য্য নহে। এরূপ যে কয়টা বিবাহ দেখা! গিয়াছে, 
তাহাতে বালিক1 অপেক্ষ! বালকই অধিক হইয়াছ্ছে। 

(ড) ভ্রাতা এবং ভগ্মী প্রায় সমসংখ্যক হইলে এই প্রকাশ পাক 
যে, তাহ।দিগের জনক জননীর সহ্বাসশক্তিও সমপরিষিত। কিন্ত 

সাধারণ অপেক্ষা অল্প বা অধিক, তাহা ইহ! হইতে স্থির করা! যাইতে 
পারে না। যে পরিমীণেই এই শক্তি থাকুক না কেন, সন্তানগণ এই 
শক্তি জনক জননী হইতে অধিকার করিবে । কন্তাগণের যদি জনক 
জননী হইতে অধিকৃত কোন দৈহিক ধাতুগত দোষ ন। থাকে এবং 

সাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষের সহিত বিবাহে ইহাদিগের যদি অধিক 

কন্তা হয়, তাহা হইলে প্রাকৃতিক নিয়মান্ুসাঁরে এই স্থির করা যাইতে 
পারে যে, এঁ কন্ঠাগণ সহবাঁসশক্তিতে সাধারণ অপেক্ষা! নিমশ্রেণীস্থ | 

ত্রাতৃগণও এই শ্রেণীভূক্ত। সুতরাং যর্দি তাহার সাধারণ অথব। সাধারণ 

অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন। স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করেন, তাহাদিগের 

পুত্রসস্তানই অধিক হইবে। 

(ঢ) ইহার বিপরীত অবস্থায়, অর্থাৎ যদি কন্তাঁগণ অধিক পুত্র 
প্রসব করেন; তীাহাদিগের শক্তি সাধারণ অগ্্েক্ষা অধিক বলিতে হইবে। 

পুত্রগণও নিঃসন্দেহ এই শক্তি লাভ করিবেন॥ এরূপ অবস্থায় তাহারা 
সাধারণ শক্তিসম্পন্না স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করিলে ত্াহাদিগের পুত্র 

অপেক্ষা কন্তা। সস্তানই অধিক হুইবে। 
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€ত) পুর্ব বল! হইয়াছে, 'সাধারণের বিশ্বাস এই যে, পুত্র হইলে 
পিতা গর্ভস্থ সস্তানকে তাহার জাতিগত দৈহিক লক্ষণসমূহ প্রদান 
করিকা! থাকেন। কাজেই কন্তার জন্মে হ্বামীর দূর্বলতা প্রকাশ পায়। 
কিন্তু “ত” মীমাংসা এই মতের সম্পূর্ণ প্রতিবাদক। কোন এক পরিবারে 
পুত্র অধিক হইয়াছিল সেই পরিবারেই এক কন্তাঁর জন্মকালে গ্রন্থকার 
কম্তার পিতাকে সদর্পে “ত” মীমাংসায় লিখিত প্রচলিত কর্থাটী বলিতে 
শুনিয়াছিলেন। এই কথাও যে প্রাকৃতিক নিয়ম সমর্থন করিতেছে, 
তাহা পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। কৃষক প্রভৃতি কোন কোন 

নিষ্শ্রেণীতে স্রীলোকগণের পছন্দ যে, তাহাদিগের স্বামী, বালক অভিধেয় 

অল্পবয়স্ক যুবকগণের অপেক্ষা, অধিক শক্তি সম্পন্ন হইবে ; কারণ এরূপ 

হইলে তাহারা কণ্ঠাজন্ম প্রদানের জন্ত সাধারণ জ্রীলৌকগনের সহবাস- 
শক্তিকে অতিক্রম করিয়া নিজ শক্তির প্রভৃত্ব লাভ করিতে পারিবে 
এ সম্বন্ধে স্বামী বালক প্রীয় হইলে স্ত্রীর অধিক সহবাসম্পৃহা! হেতু, গর্ত 
কানে পুত্রোৎপাদনার্থ সন্তানের উপর তাহারই ক্ষমতা অধিক হুইবে। 
এই অধ্যায় সমাপনে ইহাঁও পাঠককে বল! আবশ্তক যে, উল্লিখিত 

মীমাংসাগুলির ব্যতিক্রমও দেখা যাইবে। নিজ অথবা প্রতিবাসীগণের 

মধ্যে প্রাকৃতিক পরিমাণবিরুদ্ধে পুত্র এবং কন্তা জন্মের কারণ অনুসন্ধান 

কালে পাঠকের একথাটাও স্মরণ রাখা আবশ্তাক | “ঠ এবং 'ড' মীমাং 
সায় লিখিত ভ্রাতা কিম্বা ভণ্নী কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সাধারণ - 
অপেক্ষা অল্প বা অধিক শক্তি সম্পন্ন হইতে পারেন; অথবা কোন এক 
পবিবারে একজন অন্ন বা/সধিকতর শক্তিসম্পন্ন অপর পরিবারে বিবাহ 
করিতে পারেন ; অথবা ক বয়স্ক এক ব্যক্তি অল্প বয়স্ক এফ 
স্ীলোককে বিবাহ করিভে পারেন; কিন্বা তাহার বিপরীতও হইতে 
পারে। এই সকল বিষয়ে পাঠকের বিশেষক্নপ দৃষ্টি রাখ। আবস্ঠক $ নতুবা 
এই ,মীমাংসাঁসমূহ হইতেই তিনি ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। 
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পুত্রোৎপাদনের উপযোগী সময় এবং অবস্থা । * 
চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত প্রকৃত ঘটনাগুলির সহিত পুত্র এবং কন্য!- 

জন্ম বিষয়ক প্রারুতিক নিয়মের সম্বন্ধ দর্শিত হইল। এক্ষণে সাধারণতঃ 

যেরূপ অবস্থায় রমণীগণের গর্তসঞ্চার হইয়। থাকে এবং গর্তদ্ধারকালে 
ইচ্ছানুষায়ী পুত্র কিম্বা কন্যাসস্তানোৎপার্গনার্থ যেব্দপ অবস্থা অন্থুকুল 
এবং চেষ্টায় লাভ করা যাইতে পারে, তাহারও সবিশেষ আলোচন! 

আবশ্যক । 

ঈশ্দিত সন্তান লাভার্থ পূর্ব হইতে ভাবিয়া! চিত্তিযা অথবা কোন 

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন বাসনায়, একশত ব্যক্তির মধ্যে এক জনকেও স্ত্রী 

লহুবাস করিতে দেখা যায় না। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য সহবামেই 

প্রায় গর্তস্চার হইয়। পড়ে । এই হেতু জনক জননীর বাঞ্ছিত সন্তান 
লাভোদ্দেশে গর্তুসঞ্চাব্ের অবস্থা এবং কার্যকাল এ অধ্যান্সে খিশেষদ্ধপে 

আলোচিত হইতেছে । সহবাস-সুখসস্ভোগে বিশেষ বিক্রধায়ক না হয়, 

এরূপ কতকগুলি সাধারণ নিন্ম এ উদ্দেশ্যে গৃহিত হইল এবং সে 
সকলগুলিই পুভ্রসস্তানোৎ্পাদনের উপযোগী ; তাহার কারণ, আমার 

দু বিশ্বাস এবং সকলেই স্বীকার করিবেন গুঁবে, কন্যা অপেক্ষা অধিক 
পুত্রলাভের ইচ্ছা সকলেই করিয়! থাকেন! 

প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই ষে, স্ত্রীর আগ্রহ না! থাকিলে 
সীর সহিত্ত সহবাস কোন মতেই কর্তর্য নহে। ৬ই ইচ্ছা স্ত্রীর 
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কামচরিতার্থের বিশেষ ইচ্ছ! হওয়া আবশ্যক, যেন স্বামীর সস্তথোধার্থ 
ন!হম্ম। সহবাস সমাপনেও যদি স্ত্রীর ইচ্ছার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ন| হর, 
এবং যদি সেই সহবাসে গর্তপঞ্চার হয়, সেই অতৃপ্তি পুত্র-জন্মেরর একটী 
স্পষ্ট লক্ষণ। সেই অতৃপ্ত ইচ্ছার তৃপ্তিসাধনোদ্দেশে পুররায় সহবাস 
কোন মতেই কত্থব্য নছে। 

সহবাস সাধারণতঃ রাত্রেই হইয়া থাকে । স্মতরাং রাত্রির কোন 

সময় ইহার বিশেষ উপযোগী, তাহার বিচারও এস্লে আবশ্যক। সময়ের 

উপযোগিতা ভ্ত্রীর দৈনিক কার্য্যের উপর নির্ভর করে। দিবসের শেষ- 

ভাঁগে অথবা অবসানে যদি সর্বদা রুদ্যমান বিরক্তিকর সম্ভতান পালনে 

স্ত্রীর শরীর ক্লান্ত এবং ছুর্ববল হয়, সহবাস সম্বন্ধীয় নান] চিস্তায় বা স্বামীর 

চেষ্টায় তাহার কামোদ্দীপন এবং তাহার চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা! 

হইলেও রাত্রির প্রথম ভাগ পুত্রোৎপাদ্দনের পক্ষে উপযোগী নহে; 

বিশেষে যদি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর শ্বামী শয়নের পুর্বে বিশ্রাম এবং 

শারীরিক লচ্ছন্দতালাভের জন্য যথেষ্ট সময় পান। এ অবস্থায় 

শেষ রাত্রি পর্যস্ত সহবাসকাধ্য স্থগিত রাখা কর্তব্য । তাহার 

কারণ এই, তথন নিদ্রা নকল ক্লান্তি দূর হইলে স্ত্র। শরীরের শ্বাভীবিক 
সবলতা লাভ করিতে পারেন । যদি দিবসের শেষভাগে স্ত্রীর ক্লাস্তিদায়ক 

কোন কাধ্য না থাকে এবং যদি স্বামী নিজ কার্যযহেতু দৈহিক ক্লান্তি 
বোধ করেন, ভাহা! হইলে রাত্রির প্রথম ভাগ সহবাসের উপযোগী । 

কিন্ত তখনও স্ত্রীর ইচ্ছ! প্রথমে হওয়া! আবশ্যক । 
মাসের কোন সময় উপাঘাগী তাহাও দেখ! কর্তব্য । প্রায় সকলেরই 

জানা আছে যে, স্ত্রীলোকদির্ুর মাসিক স্কতু এবং পণ্ডগণের কামোদদীপন 
কাল একই প্রকার । বিভিন্ন এই যে, স্ত্রীলোকদিগের খুআব গ্রচুরতর 
এবং সহ্বাসেচ্ছা অধিকতর স্থায়ী হয়? পণ্ডগণের ইচ্ছা অল্পকালস্থায়ী । 
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কেবল মাত্র নিরূপিত 'কালীনআব এবং কামোদ্দীপন কালেই তাহাদিগের 
দহবাসেচ্ছ! হইয়া! থকে । কিন্তু ননুষ্যজাতির মধ্যে স্্রীলোকদিগের এই 

ইচ্ছা সমস্ত মাল ব্যাপিক্সাই থাকে । এরূপ না হইলে মন্রষ্যজাতির বুদ্ধির 
সম্ভাবনা থাকিত না। পশুগণের ন্যায় ইহাদিগের ইচ্ছ। ক্ষণস্থায়ী হইলে, 

ভবিষ্যৎ ফল চিন্তায় ক্ষণস্থায়ী ক্েশ স্থিরভাবে সহ করিয়া, এই ইচ্ছাকে 
অনেক স্ত্রীলোকেই দমন করিতে পারিতেন। কিন্ত এই ইচ্ছার স্থাক্রিত 
হেতু বিবাহদ্বারা আজীবনই, বিশেষে বিবাহযোগ্য বয়সে--যখন নবযৌবন 
প্রভাবে কামম্পৃহা সেরূপ সহ্বাঁসশক্তিতে বলব্তী না৷ হইলেও ছুর্দমনীয়া 

হইয়া থাকে--ইহার তৃপ্তিসাধন নিতান্ত আবশ্যক হইয়! পড়ে । 
খতুহেতুভূত তৎপরবস্তী সহবাসেচ্ছ। সমস্ত মাঁস ব্যাঁপিয়া থাকে 

বল! হইয়াছে। অনেকের জীবনে আবার সেরূপ দেখা যায় না! । 

আবার অনেকের এই ইচ্ছা খতুকালেই হইয়া থাকে? কিস্ত এক 
সপ্তাহ পরে ইহার উত্তেজনা! সম্পাদন অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া! পড়ে । 

এরূপ অনেক শ্ত্রীলোকের বিষয় পাঁঠক শুনিয়া থাকিবেন। এরপ 

সহবাসস্পৃহাশুন্ত জ্রীলোকের . পক্ষে পুত্রোৎপাদন অসম্ভব । তবে যদি 

সম দৈহিক অবস্থার পুরুষদিগের সহিত ইহাদ্িগের বিবাহ, হয়, 

তাহা হইলে পুত্রজন্ম ইহাদিগের হইতে কতক পরিমাণে আশা কর! 
যাইতে পারে। কিন্ত এক্প স্থলে পুত্রই হউক বা কন্তাই হউক, 

ন্স্থ্া ও বলিষ্ঠ সম্তানের আশ। অতি অন্ন । 
্রন্থকারের নিজ পরিদর্শন হইতে তাহার দ্বিতীয় নিয়ম স্থির 

হুইয়াছে। সেই নিয়মটী এই যে, খতুরট পর যত অল সময়ের 
মধ্যে স্ত্রী গর্ভবতী হইবে, কামোত্তেজন% তত অধিক হইবে) 

হুতরাঁ:ঃ পুত্রেজন্মের সস্ভবনাও সেই পরিম্ঠণে অধিক। যদি খতুর 
কিছুর্ধিন'পরে গর্তনধশীর হয়, তাহা! হইলে কন্াজন্মের অধিক 
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সম্ভাধনা। কিস্ত সবিশেষ অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে, এ নিষ্বম 
মর্ধ সাধারণে প্রযোজ্য নহে । চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক পুস্তন্ষে 

এপ্সপ অনেক প্রন্কৃত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে যে, খতুর কুড়ি অথবা 

পঁচিশ দিবসেরও পরে গর্তুসঞ্চারে অনেক স্ত্রীলোকের পুত্র হুই- 

মাছে। 

খতুর পর পূর্ণ এক সপ্তাহ গত ন1 হইলে লহবাস ইহদীদিগের 
শান্ত্রে নিষিদ্ব। তথাপি ইহাদিগের বালক এবং বালিকার সংখ্য। 

প্রান্কৃতিক পরিমাণের অনুযায়ী । মক্ষিকাজাতির মধ্যেও দেখ! গি়্াছে 
ষে, স্ত্রীজাতীয়্ মক্ষিকার সহবাসেচ্ছার পর, কিছুদিন তাহাকে পুরুষ 

জাতীয় মক্ষিক্ক1 হইতে পৃথক ব্রাখিয্জা সহবাস করিতে দিলে, তাহার 

গর্তে পুরুষ জাতীয় মক্ষিকাই অধিক হইয়াছে । 
বস্ততঃ ভ্ত্রীলৌকবিশেষে সহ্বাসেচ্ছার স্থাক্সিত্বের ন্যুনাধিকা 

হয়। খ্তুর পর কাহারও অতি অল্পদিন মাত্র, কাহারও ছুই 
সষ্টাহকাল, কাহাবও সমস্ত মাস ব্যপিম়্াই এই ইচ্ছ। থাকে। 

অনেকেরই ইহা মাসের প্রারস্তেই অদৃশ্য হয়। সাধারণের বিশ্বাস 

এই যে, গ্কতুর ছুই সপ্তাহ পরে স্বামীসধাসে আর গত্ত হয় না। 
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এস্থলে বল যাইতে পারে যে, 

পুত্রলাভেচ্ছু নারী ছুই এক মাস ধরিয়া ভাল কর্রিয়া দেখিবেন, 

খতুর পর কোন সময়ে তাহার সহবাসেচ্ছা সর্বাপেন্না। অধিক হয়। 

কেবল সেই সময়ই সহবাসার্থ নির্বাচিত কর! কর্তব্য । 

পুনঃ পুনঃ সহবাস তপতির পক্ষে সর্ধাপেক্ষা উপযোগী, 

বিশেষতঃ যদ্দি স্ত্রীর ইচ্ছাঁ।ন। থাকিলেও ন্বামীর বিশেষ অন্থরোধে 
অথবা! স্বামীর বহু প্রেমার্গিঙ্গনে ক্ষণতরে উত্তেজিতা। হুইক্স! ভাহাকে 
হ্বামীর ইচ্ছার বশীতূতা। হইতে হয়। 



£8 ৬৭ ] 

সত্রার পক্ষে স্বামী অত্যন্ত অধিক বলবান হইলে, প্রতি ব্রান্ধি 
অথবা সপ্তাহে হুইবারেরও সহবাসে অনেক স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য চির- 
কালের জন্ত ভগ্ন হুইয়া যায়। স্বামীর পরদারগমনের ভয়ে স্ত্রীর 
কোন অনিচ্ছা! প্রকাশ না করাতে অনেকে মনে করেন যে, এক, 

কার্য তাহার স্ত্রীর পক্ষেও আনন্দদায়ক । একথ। সম্পূর্ণ মিথ্য। ন্ 

হুইতেও পারে$ কিন্তু এক্ধপ কার্য স্ত্রীর শরীরের পক্ষে অত্যন্ত 
হানিজনক । যে ব্যক্তি আপনার - ইন্দ্রিয় চবিতার্থ করিবার জন্ত. 
শরীর শরীর এই বূপে নষ্ট করেন, তীহাকে পণ্ডর সমান বলিলে 

পশুগণের অযথা নিন্দা করা হয়; কারণ পশ্তগণও ক্ত্রীজাতীয় 
পণুগণের অনিচ্ছা থাকিলে, সহ্বাপার্থ তাহাদিগের উপর কোন, 
কূপ ছল বল বা কৌশল প্রয্মোগ করে না। 

প্রতাবকাল সহবাসের সমম্স বলিয়া অনেকে বিবেচনা ন 

করিতে পারেন) কারণ এই কাধ্যের পর স্বভাবতঃ কিছু .বিরাষ 
বা নিদ্রার আবশ্যক হয়। ইহার উত্তর এই, মাসের মধ্যে এত অক্পবার 

সহবাস কর্তব্য, যেন এ কাধ্যের পর শরীরের কিছুমাত্র ক্লাস্তি বা হূর্্বলতা 
বোধ না হ্ন। পুত্রসস্তান, লাঁভার্থ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং গরু 
উপায় আর নাই। যাহার এবপ ইন্দ্রিক্ম দমনশক্তি আছে, তিনিই 
ধর্মগীতার (০০৮. ০£ 79170) নবোদিত হৃর্য্যের বর্ণনার সুন্দর অর্থ 

ধদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তাহাতে বর্ণিত আছে, হূরধ্য যেন নববধূর 

রথ ত্যাগ করিয়া পহুল্মনে সবল ব্যক্তির ন্যায় আবার পথ পর্য্যটনে 
উদ্যত হইয়াছেন । অধুনা প্রান্থই সমস্ত সাধ্যাতীত সহ্বাঁস- 
হুখসভ্তোগে ম্লান ক্কষ এবং ; নির্জীব অবস্থায় শ্থামী বধূর শহ্যং 
ছাড়িয়া থাকেন। তাহার শরীরের তিলরম্ও নবোদিত কৃত 
খব। পর্ধযাটনোদ্যত ঝলৰান ব্যক্তির সহিত তুলনা হয় ন। 

ন 
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. সকল ব্যক্তিরই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ন্যুন্পাধিক প্রতি ত্রিশ 
দিনের পরে এবং খতু হইলে, স্্ীন্ন ্বভাবতঃ সহবালেজ্ছা হইয়া 
থাকে । পুরুষের ইচ্ছার পূর্ণ তৃপ্তির পর এক সপ্তাহের মধ্যেই 
তাহার ইচ্ছা স্বভাবতঃ পুনরায় উদ্দীপিত হম্। ইহার মধ্যবর্তী 
সময়ে এই সকল বিষয়ের ক্রমাগত চিন্তা ও আলোচনায় এই ইচ্ছা 
উত্তেজিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল চিন্তা ও আলোচন! স্রীর 

সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিৎ কারণ, ইহার, প্রশ্রয়ে কন্যাসস্তান 
হইবারই অধিক সম্ভাবনা । 



অষ্টম অধ্যায় । 

নারীগণের পুত্রোৎপাঁদনে অক্ষমতার বিশেষ 
কারণ নিরূপণ । 

অনেকে মনে করিতে পারেন, যদ্দি স্ত্রীর অপেক্ষা স্বামীর সহ্বাঁস- 
শক্তি অধিক হইলে কন্তা সন্তান হয়, তাহা হইলে উপবাস প্রভৃতি 
উপারে স্বামীর ছূর্বলতা! সম্পাদনে ইচ্ছ' কর্পিলেই পুত্র সন্তান লাত কর! 

যাঁয়। কিন্তু এ উপায় অবলম্বন কোনও মতে কর্তব্য নহে। ইহাতে 

সন্তান্গণের দুর্বল হইবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা । বরং ইহার বিপরীত 
উপায়, অর্থাৎ ্্রীর স্বাস্থ্য এবং বল লাভের জন্ত যত্ববান হওয়া আবশ্যক । 

স্্ী অধিকতর বলবতী হইলে, তাহার সহবাসশক্তিও স্বামীর অপেক্ষা 
মধিক হইবে । কি উপায়ে এ উদ্দেশ সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক 

কোন আলোচন! এ পুস্তকের, অন্তর্গত নহে। চিকিৎসকগণ বিশেষ 

অবস্থাসমূহ সম্যক পরিজ্ঞাত হুইয়া ইহার উৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিতে 
পারিবেন। তবে স্ত্রীলোকগণের অসুস্থতার পাধারণ কারণ এবং নেই 

সকল কারণের প্রকুতি নিরূপণ এই গ্রন্থের অন্তর্বন্তী। 

অনেক স্ত্রীলোক আছেন ধাহারা অন্য সকল বিষয়ে সুস্থদেহ? 

হইলেও; জননেক্ত্রির় সম্বন্ধে অতিশয় রবর্জা। এরূপ স্রীলোকগণের 

সহবামস্পৃহার্ি বুদ্ধিসাধন অতিশয় ক্লেশকর | ॥এ বিষয়ে যতদুর আমরা 

দেখিয়াছি তাহাতে স্থির বিশ্বীস হয়, যে রি স্ত্রীলোকের সং নপ্পুহ! 

অতি অল্প, তাহাদিগের মধ্যে.অধিকাঁংশেরই নিঁজ অথবা জনক জননী 
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ছইতে অধিরৃত কোনরূপ পীড়ার ভাব আছে। সেই পীড়া আরোগ্য, 

হইলে, তাহাদিগের দুর্বলতা, যে পরিমাণেই থাকুক না কেন, দুর 

হইবে। 
সহবাসম্পৃহার ন্যনাধিক্য অনুসারে স্ত্রীলোকগণের এই কয় বিভাগ 

করা যাইতে পারে ২. 
১ম। জন্মকাল হইতে বলিষ্ট| জ্ত্রীলেক । ধাহাঁর। প্রসবের পর 

এবং লালন কালের মধ্যেই খাতুমতী হয়েন এবং যাহারা এই ৰারণবশতঃ 

প্রতি বদর পুত্র প্রপব করেন, তাহারা এই শ্রেণীতৃক্তা। এই শ্রেণীর 

স্রীলোক পল্লীগ্রমেই সচরাচর দেখা যার, সহরে অতি অন্ন। অত্যধিক 

কামন্পৃহীস্বিত পুরুষের সহিত বিবাহ না হইলে ইহাদিগের পুত্রই অধিক 

হইয়! থাকে । কিন্তু স্বামী অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইলে এবং প্রনবের 

পরেই প্রদবাস্তে ছুর্বলত। দূর না হইতে হইতে আবার গর্ভবতী হইলে, 

ইহাদের ক্রমাগত কন্তাসম্তান হইতে থাকে । 

য়। দ্বিতীর শ্রেণীত্ুক্ত] স্ত্রীলোক গণ সন্তানের লালনকালের মধ্যেই: 

খতুমতী হরেন না, অথচ লালনকাঁধ্য দ্বারা বিশেষ হূর্ধলও হয়েন না। 

সহরের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই দৈহিক অবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট । সচরাচর 

ইহারা! সন্তানকে একবৎদর কাল পর্যন্ত লালন করি৷ থাকেন। এই- 

রূপে ছুই বর অন্তর ইহাদিগের সন্তান হন্ব। সন্তানের স্তন পরি- 

ত্যাগের কিছুকাল পরে যদি গর্তপঞ্চার হয়, ইহাদের পুত্রই অধিক' 

হইবে । 

ওয়। সন্তান প্রদবে ও ঝাঁলনে যাহার! অত্যন্ত ছর্বাল হইম। পড়েন: 

এবং অন্গে অল্পে বহুদিন ধরি; ধাহার। বললাভ করিতে থাকেন, সেই. 

্রীলোকগণ তৃতীয় শ্রেনীভূজ;॥ সম্তান লালনের পরে হুর অবস্থান 

ভাহাদের খতু হ্য়। হথতরাং কণ্ঠ সন্তানই তাহাদের অধিক হইয়া 
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'খাকে। যদি কখন পুত্র সস্তান জন্মে, সেই পুত্র তাহার তর্মীগণের দৈহিক: 
কোমলতা এবং দুর্বল নির্জীব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ পুত্রগণের শৈশব 
“অবস্থায় মৃত্যুযুখে পতিত হইবার অধিক সম্ভাবন1। সহরে এই শ্রেণীর 

স্ত্রীলোকই অধিক! ইহাদদেরই অনেক অসুস্থ দুর্বল কন্তা সম্তান হয় 
এবং ই কন্তাঁগণই আবার কালে প্রস্থৃতি হইয়! থাকে। 

৪র্থ। যে সকল স্ত্রীলোক অতি দুর্বল, আপনার জীবনই ধাঁহাদিগের্ 

তার বোধ হয়, তাহার! চতুর্থ শ্রেণীভূক্তা। ইহার্দের মধ্যে কতকগুলি 
পুতোৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম । যদি তাহারা কখন সন্তান প্রসব করেন» 

তাহার দৈহিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া! থাকে এবং শৈশবে তাহার্ 
মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই শ্রেণীর স্ত্রীর সংখ্য। অতি অল্প) কারণ, বিবাহ 
যোগ্য হইবার পূর্বেই ইহাদের মৃত্যু হয়, অথবা ইহারা নিজ শরীরের 
অবস্থা বুঝিয়৷ বিবাহ করিতে স্বীকৃত হুয়েন না, অথবা! স্ত্রী এবং প্রস্থৃতি 

হইবার নিতান্ত অন্ুপুক্তা বোধে, বিবাহেচ্ছু যুবকগণ ইহাদিগকে বিবাহ 
করিতে অসম্মত হয়েন । * 

উপরিলিখিত এই চারিটা প্রধান বিভাগ । ইহা! ভিন্ন অন্ত মধ্যবর্তী 
বিভাগও আছে। কোন একটা স্ত্রীলোক, শরীরের অবস্থাবিশেষে এক' 
শ্রেণীতৃক্তা হইলেও স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতিতে তছুচ্চ ব1 নিম্শ্রেণী" 

ভূত্তা হইতে পারেন।' 
ঈশ্বর কৃপায় জীবনের প্রথম অর্ধভাগে আমাদিগের দেহে এরূপ 

* এই শ্রেণীর চির রুগী বালিকা গ.ণর বিবাহ আমাদের দেশে বিরল নহে। 

বন্থতঃ সমাজ-নিয়ম কিঞ্চিৎ শিখিল করিয্প। যতদিন না নই বালিকাগণ সবল নুস্থ- 
কার! হন, তত দিন ইহাদের বিবাহ ন1 দেওয়াই সর্্ধতোভাবে বিধেয়। একপ্ 

বালিকার বিবাহ দিয়! পাব্রচীকে দ্বিতীন্গ পক্ষের ্ গাধান' কর। মাত্র। রি 

জীবদশায়'এরপ বিবাহ স্বামীর পক্ষেও বিড়ম্বনা । 
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একটা শক্তি থাকে, যে শক্তিদ্বার! পিতামাতা হইতে অধিকৃত জন্মকালা- 

রধি কোন রোগে তুগ্বিয়া' অথবা আপনার কোন গীড়া হেতু শরীর 
কুর্ব্বল হুইয়। পড়িলে আমর! বিশেব চেষ্টা এবং যত্বে শারীরিক মন্ত্রণ। 
দুর করিয়া! সবলত| লাভ করিতে পারি। «ই মহালাভ যদ্দি কেহ 
'বিশেষ যত্র করিলেও নিজ জীবনে ভোগ করিতে লা পান, প্রত্যেক 

প্রস্থতির স্মরণ রাখ। কর্তব্য বে, তাহার বিশেষ যত্বে তাহার পুত্র কন্তা 

অথব1 পৌত্র দৌহিত্রগণও তাহার সকল দৈহিক গড়া বা দুর্বলত। হইতে 
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন । 

জননীর শ্বাস প্রশ্থাম অথবা পরিপাক যন্ত্রের কোনরূপ ছ্র্বলতা বা 

_ শীড়া থাকিলে, যেমন সেই হুূর্বলতা৷ বা পীড়া কন্তাগণের শরীরে প্ররিষ্ট 

হয়, সেইরূপ জননেন্দরিয় সমন্ধীয় কোনরূপ ছুব্দবল্তা বা নারীজাতীয় 

কোনরূপ গীড়া থাকিলে, সে সকলও কন্তাগণ জননী হইতে অধিকার 

করিয়া! থাকেন। এই সকল পীড়া দূর করিবার নিমিত্ত কেবল জলবায়ু 
পরিবর্তন ব! স্বাস্থ্যরক্ষার অন্ত উপায় অবলম্বনে কোন ফলোদয় নাই। 

এই সকল পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের বিশেষ উপায় বিহিত ভুইলে, 

জলবায়ু পরিবর্তনার্দি আনুসঙ্গিক উপায় আবশ্তক এবং ফলদীয়ক 

হইতে পারে। 

সাধারণতঃ আমাদিগের বিশ্বাস যে, জননেন্দ্রিয় সম্বন্বীক্ষ কোন 

দুর্বলতা থাকিলে সমস্ত দেহও ছুর্বল হর। কিন্তু এ কথাকে সাধারণতঃ 

প্রযোজ্য কোন নিয়ম বলা যায় ন। শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র অথবা! পরিপাক যন্ত্র 

দুর্বল হইলেও পেশীসমৃষণের সবলতা এবং দেহের অন্তান অংশের স্স্থ 

অবস্থ। অনেক সময়ে দেরীতে পাওয়া! যানর। কোন কোন ভ্রীলোকের 

শ্বাসপ্রশ্বাস-বন্ত সু তাহার সহবাসশক্তির প্রবলত1 হেতু, 

কন্তা অপেক্ষ! পুত্র সস্তা অধিক হইতে দেখ! গিয়াছে । তবে পীড়া; 
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বৃদ্ধিতে শরীরের মকল অংশেরই শক্তি যে ভ্রমশঃ হ্রাস হইতে খাক্ষে 
তদ্িষয়ে আর সন্দেহ নাই । আবার শরীর দৃঢ়, শ্বীসপ্রশ্বাস যন্ত্র নিরোগ, 
এবং পরিপাক কার্ধ্য উত্তম হইলেও, জননী হইতে অধিকৃত জননেঞ্জিম্স 
নবনধীয় দুর্বলতা অনেক সময়ে দেখা যায়। এই দুর্বলতা হেতুই ক্ঠা" 
সম্তান অধিক হয়। | 

সকলেই ম্বীকার করিবেন, এই সকল নারীজাতীয় গীড়। এবং দুর্ব- 

লতা, সর্বত্র বিশেষে সঙ্গতিপন্ন পরিবারে অধিক প্রাহুভূতি। কুমারী হারি- 
য়ট বিচার এতংসম্বন্ধে বলিয়াছেন,ঠাহার পরিচিতা নারীগণের মধ্যে নারী- 

জাতীয় সকল পীড়1 হুইতে মুক্ত তিনি কোন প্রন্থতিকে দেখেন নাই। 
এই সকল পীড়ার মধ্যে খতুকালীন প্রচুর আঁব সাঁধারণ পীড়া এবং 

এই গীড়াই সর্ধাপেক্ষা অধিক অগ্রাহ হইয়। থাকে | অনেক সময়ে ইহা 
শীড়া বলিয়! পরিগণিত হয় না । অনেকেই ইহাকে দৈহিক ছুর্বলতার 

কটা লক্ষণ মাত্র বলিগ্জ। মনে করেন। আমাদের দেশের অর্ক 

স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য যে এই পীড়ায় নষ্ট হইয়াছে, একফণ। কিছুমাত্র অতুযুক্তি 
নহে। যদিও ইহ। একেবারে দূর হয় না, বিশেষ চেষ্টা করিলে ইহার 
অনেক উপশম লাত কর! বাক্স। এই পীড়া অনেক স্থলেই এইরূপে 

অগ্রাহ্থ হইবার আর একটা কারণ এই যে, খতুকালীন আ্রাব প্রচুর হয় 
কি না, দশজনের মধ্যে একজনও বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। 

প্রহ্থতিগণ যদ্দি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকেন, অল্পকালের মধ্যেই ছুর্ববল 

অন্গুস্থ স্ত্রীলোকে আমাদের দেশ পুর্ণ হইয়া! উঠিবে। এই স্ত্রীলোকগণ 

হইতে আঁধার আরও অধিক সংখ্যক কন্ঠার জন্ম হুইবে। তাহারাও 
'ষে তাহাদ্দিগের জননীর দুর্বলতার অধিকখুরিনী হইবে, তদ্ধিষয়ে আর 

'সন্দেহ কি? 

স্ত্রীলোক এবং স্ত্রীজাতীয় পশুগণের তুর সহিত উত্ভিদগণের খুনু- 
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মোতপভির সামঞ্জন্ত কোন কোন বিষে দেখিতে পাওয়া যায়। কুম্ু- 
মোৎপাদন ফল ধরিবার পূর্ববকার্ধা। উত্ভিদতত্ববিদ্ পঙ্ডিতেরা বলেন, 

বৃক্ষের অত্যন্ত অধিক ফুল কেবল য়ে তাহাকে হূর্বল করিয়! ফেলে, তাহ 
নহে; দেই বৎসরে সেই বৃক্ষে অল্পপরিমিত ফল হুইবারও ইহা একটি! 

বিশেষ লক্ষণ। 

উদ্ভিদ জগতের বা অন্ত কোন উপম। প্রদান এস্থলে অনাবন্যক 

এবং কল্পনাশক্তির বিকাশ মাত্র। আলোচ্য বিষয়টারই পরিদর্শনে 

ভাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। খতু নিয্মিত এবং পরিমিত হইলে 
বালিকাগণের কিরূপ আকৃতির পরিবর্তন হয়, বোধ হয় প্রায় 

সকলেই ভাল রূপ দেখিয়াছেন। এরূপ খতুতে বালিকাগণের 
সৌনর্য্য কান্তি সলজ্জভাব প্রভৃতি যৌবনের সকল শোভারই বিকাশ 

পায়। চক্ষুতে নৃতন জ্যোতি প্রকাশ পায়, মুখমণ্ডল অধিকতর 
উজ্জল হয়, অধিকতর লোহিত রাগে ওষ্ঠঘয় শোভ1 পায়, বাহু, 

্বন্ধদেশ, বক্ষস্থল সম্পূর্ণ পুষ্ট এবং স্থগোল গঠন প্রান্ত হয় । তথন তাহার 

প্রতিপদে কমনীয়তা এবং নয়নে অতুল সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়। থাকে । 
কিন্তু খতুত্রাবের প্রাচুধ্যে আকুতি কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে 1 দেহ শীর্ণ, 
সর্বদাই ক্লান্তিবোধঃ চক্ষু জ্যোতিহীন কোটর মধ্যে প্রবিষ্ট, তাহার চারি 
দিক কৃষ্কবর্ণ রেখান্বিত, মুখমণ্ডল মলিন, ওঠ রক্তহীন স্বন্ধদেশ ও 

বক্ষাস্থল কঙ্কাল হেতু অসম হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া খতু এইরূপ 
হইলে যৌবনে বার্ধক্য আনীত হয়। 

পুর্ব্বে বল! হইয়াছে, আধ প্রচুর হয় কি না, জিজ্ঞাস! করিলে দশ- 
জনের মধ্যে একজনও বি | পারেন ন1। অন্ত নম্র জন হয়ত বলিবেন, 

তাহাদের খতু অন্ত স্ত্রীলোকরণের স্যায়। সুস্থ অবস্থায় খতু পরিমাণ 
তাহারা অবশথত নহেন।| সুতরাং তাহাদিগের আব প্রচুর অথবা 
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পরিমিত তাহারা বলিতে পারেন ন!। বাস্তবিক ইহার কোন পরিমাণ 
স্থির কর! অসম্ভব স্ত্রীলোকগণের দৈহিক শক্তি এবং স্বাস্থ্যের 
উপর ইহা! সম্পূর্ণ নির্ভর করে। 

তথাপি অপরিমিত খতুম্রাবে দেহের ছূর্তলত! ও ক্লান্তি বোধ হয় 

ইহাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া '্মরণ রাখা কর্তব্য। ন্থতরাং 
দুর্বলতা ও ক্লান্তি বোধে শ্রাব অপরিমিত জানিতে হইবে। এইটা 

স্মরণ রাখিলে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই সহজে বুঝিতে পারিবেন, খতু 
পরিমিত বা অপরিমিত হইতেছে এবং কোন্ সময়ে ইহার আধিক্য 
নিবারণার্থ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ বা অন্ত উপায় বিধান আঁব- 

শ্যক। চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ অসম্ভব হইলে অন্য উপায় 

অবলম্বনের জন্য এই বিষয়ক নিয্লিখিত একটা কথা পাঠিকাবর্থের 

উপদেশার্৫থ লিখিত হইল । 
নাসিক মুখ পাকাশয় এবং জরায়ুর অত্যান্তর ভাগে যে অতি 

সু্ম আবরণ থাকে, তাহাকে ঝিলী কহে। নাসিক প্রভৃতির বিল্লী 

হইতে সময়ে সময়ে শোণিত নির্গত হইতে দেখা যায়। «ইক্ধপ 

'শোণিত নির্থমন ছুইটা কারণে হইয়া .থাকে। প্রথম, যখন দেহের 

কোন স্থানে অধিক পরিমাণে শোঁণিত সঞ্চিত হয়, সেই স্থানের 
-ধমনীসমূহু রক্তাধিক্যহেতু স্ফীত হুইয়! উঠে। পরে অত্যধিক চাপ 

হেতু সেই ধমনীসমূহের গাত্র দিয়া শোণিত অল্পে অন্নে নির্গত হইতে 
খাকে। বুক্তাধিক্য ব! প্রদাহের উপশমে চাপ কম হইয়া! আইসে। 
তখন দ্বিতীয় কারণ উপস্থিত হয়। পূর্বকথিত চাপ হেতু সুত্ম ধমনী- 

সমূহের শিখিলীভূত গাত্র, সাধারণ শোখিতবেগহেতু পুরর্ায় ভাল- 
রূপ সন্কৃচিত হইতে পায় না। স্থতরাঁং 'চ্ুথনও সেই বিকার প্রাপ্ত 
ধমনীসমূহ হইতে শোণিত, নির্গত হইত্বে থাকে। এবার শোণিত 



[| শ৬ 1 
নির্গমনেত কারণ রক্তাধিক্য মহে, তন্ত্রি (95065) সমুহের ছুর্ধলতা ৷ 

নাসিক হইতে এন্ধপ শোণিতনির্গষন প্রায়ই দেখ! যায়। রক্তাবিক্য হেতু 
শোৌণিত নির্গমন আরম্ভ হইয়া রক্তাধিক্যের উদশমেও সেই শোধিত 
নির্গমন স্থগিত হয় না। বরং সময়ে সময়ে তাহাঁতে প্রাণনাশেরও 

সম্ভীবনা হইয়া] উঠে। প্রবল সক্কোচক ওষধের প্রপ্নোগে ধমনীর 

দেহ সঙ্কুচিত হইলে শোণিত নির্গমন বন্ধ হয়। সময়ে সময়ে রোগীকে 
অজ্ঞান করাও হইয়! থাকে ; কারণ অজ্ঞানাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কারের 

লাঘবত৷ হেতু ধমনীসমূছের দেহে রক্তের চাঁপ একরূপ বন্ধই হইয়া যায় 
এবং তাহাদিগের দেহভাগও তখন সন্কুচিত হইবার অবসর পায়। 

সকল ব্যাধির মুলস্বরূপ এই মহ? বিপদজনক নারীজাতীয় পীড়ার 
যতগুলি কারণ দেখা যার, কোটাদেশ কষিয়া বীধিয়1! রাখা সে 

সকল গুলির মধ্যে প্রধান কারণ। ইহাতে কেবল যে কোটা বন্ধনী 
বা কঠিণ বক্ষাচ্ছাদনের কথা বল! হইতেছে, তাহ! নহে। কোঁনরূপে 

কোনরূপ বন্ত্রদধারা কোটাদেশ এবং বক্ষস্থল আঁটি রাখা অকর্তব্য । 
এরূপ বন্ধনে হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীসমূহের মধ্য দিয়া দেহের নিশ্নভাগে 
চালিত শোণিত, শীরাসমূহের ছার! হ্ৃৎপিণ্ডে পুনরার ফিরিয়া 

আসিবার পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক হয়। বাহু হইতে শোণিত পাতিত 
করিবার পুর্বে অন্্চিকিৎসক বেমন বাহু বন্ধন করিয়া থাকেন, 
কোটাদেশ বন্ধনের কার্ধ্যও সেই রূপ যতক্ষণ বন্ধন থাকে, ততক্ষণ 

শীর! হইতে অবিরত শোণিত নির্গত হইতে থাকে । অস্ত্রটিকিৎসার 

বন্ধনের ন্যায় কোটাদেশ বন্ধন ততদূর বলপুর্বক হয় না সত্য) তথাপি 
শরীরে কোনরূপ চাপ ব।।বন্ধন' অতি সামান্য হইলেও, বা বিশেষ 

ক্ষতিজনক বোধ না খ্রতুকালে প্রয়োগে ক্ষতিজনক হইতে 

পারে। অন্য সকল বস ন্তায় রক্তের লিম়াভিমুখে গমনের ভাব 
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খাকে। ভ্বতপ্রণ্েক্ধ বিশেষ কাধ্যদ্বারা সেই ভাবের প্রতিরোধ ;হইলে, 

শোণিত উদ্ধাভিমুখে.চালিত হর । ন্তৃতরং.কোন ব্ূপ কৃত্রিম প্রতি- 

বন্ধক সামান্য হইলেও, তাহার প্রতিরোধ হ্বংপিশ্ডের পক্ষে কিছু 
ঃসাধ্য। এই হেতু কোটিদেশ বন্ধনে দেহের নিয়ভাগস্থ শোণিত দেহের 

সেই ভাগের প্রত্যেক কোমল স্থানেই রক্তাধিক্য আনয়ন. করেঃ অব! 
গ্ুতুকালে প্রচুর আবরূপে নির্গত হইতে থাকে । 

সকলেই বোধ হুয় অবগত আছেন যে, হস্তে,বিশেষত;অঙ্কুলির দিকে 

কোনরূপ ক্ষত হইলে, চিকিৎসকগণ হস্ত নিডু করিতে দেন না? কমল 
দ্বার! ঘাড়ের.সহিত বাঁধির! উ“চু করিয়। রাখিতে পরামর্শ দেন। তাহার, 
কারণ এই, আপেক্ষিক ভার হেতু শোণিত ক্ষতস্থানে অধিক পাঞ্মাণে 
সাঞ্চত হইর। প্রদাহ আনিতে পারে । খতুকালে শোণিতের কাধ্যও- 

সেইরূপ এবং প্রচুর জ্রাবের উপশমের জন্য একই উপায় গ্রহণ করা বাইতে 

পারে। ঘেমন, কোটাদেশ আন্না করিয়! রাখা এবং শয্যায় বা অন্ত 
কোন স্থানে শারিতা৷ অবস্থায় থাকা । বাহুর বন্ধন খুলিয়া দিবার পূর্বে 
শোণিত নির্গমন রোধার্থ সক্কোচক ওষধ প্রয়োগ যেক্প নিস্ফল, প্রচুর 

খতু শাবের উল্লিখিত প্রধান কারণ দুর করিবার পুর্ব্বে অন্ত উপাক 
বিধানও সেইরূপ নিশ্রয়ৌোজন । 

স্বামীর অত্যধিক সহ্বাসনুখসস্তোগ, ভ্ত্রীলোকগণের এই পীড়ার, 

আর একটী প্রধান কারণ। ইহা যে কেবল পীড়ার বৃদ্ধির কারণ 

তাহ নহে, গীতার উৎপত্বিরও কারণ। প্রচুর শ্রাবে সহ্বাস স্পৃহার হান 

হইয়া থাকে । তখনও দহ্বাসেচ্ছা ন। থাকিলেও স্বামীর সস্তোবার্থ 

-দ্রীকে তাহার ইচ্ছানুবস্তিনী হইতে হয়। উভয়েরই স্পৃহা! থাকিলে, 

ততদুর ক্ষতিজনক লা] হইতে পারে, র্ স্ত এরূপ সহবাস স্ত্রীপ্ পক্ষে 

বিশেষ রূপে শ্বাস্থ্যহানিকর । 
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কতশত নান্বী বিবাহিতাবস্থায় স্ুখসচ্ছন্দ পরিবৃতা বলিয়া! বোধ 

হইলেও, এই কারণে কি অস্থখেই দিন যাঁপন করিয়া! থাকেন। বারন্থার 
' সহবাসে জননেন্দিয় উত্তেজিত ও প্রর্দাহিত হয় । তাহাতে যে কেবল 

শরীরের ক্ষতি হুয় এমন নহে, মনের অবস্থাও ক্রমে শোচনীয় হইয়া 

'আইনে। মন ছূর্ববল, সর্বদ ক্রোধপরবশ ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং 
'্লায়ুমগুলীর হূর্বলতা, উত্তেজননীলতা। ও নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হয় 

এবং অন্ধ নান! কারণে আজীবন ভয়ানক অস্থুখেই তাহার! দিন যাঁপন 

করেন। তীহাদিগের এরূপ পীড়া নয়, যে জীবনের শেষ হইবে; 
“্সথচ তাহারা আজীবন মানবদেহের সুখসস্ভোগে বঞ্চিতা থাকেন । 
যে পর্যন্ত না স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই এই দ্বিতীয় কারণ হইতে 

বিশেষরূপে সাবধান হন, প্রচুর আব বা জননেক্ত্িয়ের কোন পীড়া হইতে 
'নিষ্কতিলাভের আশা তাহাদিগের বৃথা । 

প্রচুর এবং ক্লেশকর খতুষ আর একটা কাঁরণ মৈথুন। এই 
-ক্কুঅভ্যাস দৈহিক নান! পীড়ার উৎপাদক । এ বিষয় বিস্তৃত করিয়া 

“লিখিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। এরপ গ্রন্থও অনেক 
'আছে এবং এ বিষয়টাও এ পুস্তকের অন্তর্বর্তী নহে । কেবল পাঠক 

এবং পঠিকাঁগণকে এই মাজ্ত স্মরণ করাইয়! দিলেই ষখেষ্ট হইবে যে, এই 
'ক্কুঅভ্যাঁস মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর এবং অকাল মৃত্যুর পথ শ্বরূপ। 

বালক বালিকাগণের এই কুঅভ্যাঁস বিষয়ে তাহাদের যেন কোনরূপ 
'অগ্রাহা না থাকে 1 বাঁলক বাঁলিকাগণের এ অভ্যাস একবার হইলে 
তাহাদের অকালমৃত্যু বা অকা্জবার্ধক্য অবস্তস্তাঁবী |: 

পীড়া সম্বন্ধে এত কথা! বলা হইল, এখন তাঁহার আরোগ্য বা উপ- 

শমের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্ত /। চিকিৎসকগণই ইহার প্ররুত উপায় 
“বিধান করিতে পাঁরেন। বিট পরই দেখ বার, কোন জীনোক 
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তাহার কন্তার এই পীড়। সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে চিকিৎসক-- 
গণ সে কথ উড়াইক্»। দিয় থাকেন এবং বলিয়া! থাকেন, আরও কিছু 
অধিক বয়স হইলে, অথব1 বিবাহ হইলে, অথবা/জননেন্দ্রিয়ের কার্মযসমূহূ 
বয়ঃপ্রাপ্ডে নিয়মিত হইলে এ পীড়া! আর থাকিবে না। এরূপ স্থলে দুই 
একটা উপদেশ নিতান্ত আব্শ্তক। এ উপদেশ ওষধ সম্বন্ধে নহে, 

দৈনিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে। ওঁষধে যে এ পীড়ার উপশম হয়, না,. 

তাহার প্রধান কারণ এই যে, রোগের মূলকারণের কোনর্প প্রতিবিধান 

হয় না। সুতরাং রোগের মুলকারণ ও তাহার প্রকৃতি নিরাকরণ এবং. 

তাহার প্রতিবিধান বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি রাখ কর্তব্য । 

যদি বস্ত্র কিয়! পরা বা কোটিদেশ ও বক্ষস্থল সভ্যতার অনুরোধে 
আটিয়। রাখ। অভ্যাস থাকে, তাহ। খুব আল্গা করিয়া দেওয়া নিতান্ত 

কর্তব্য । খতুকাঁলে বা তাহার পুর্বে অত্যধিক অঙ্গচালনা। বা পরিশ্রম, 
যেমন নৃত্য অশ্বারোহণ প্রভৃতি অবর্তব্য। কোষ্ঠ পরিফার নিতাস্ত 

আবশ্তক। বিরেচক ওধ প্রয়োগ আবগ্তক হইলে, ছুই খ্বতুর মধ্যবর্তী, 

কালে তাহা ব্যবহার কর! কর্তব্য। এরূপ করিলে খতুকালে বিরেচক 

'উষধ প্রয়োগ নিপ্রয়োজন হইবে এবং সে সময়ে সেরূপ ওষধ ব্যবহার 

করা কোনও মতে বর্তব্য নহে। যতক্ষণ সম্ভব রোগী সম্পূর্ণ শান্গিতা .. 

অবস্থাক্ থাকিবেন। অর্ধশায়িতা এবং অদ্ধ উপবিষ্ট অবস্থাম্ম থাকাও 

কর্তব্য নহে। মস্তিফ্ের ঝ মানসিক উত্তেজন! যাহাতে ন। হয়, তদিষয়ে 

বিশেষ দৃষ্টি রাখ। আবশ্তক। এই সকল উপাদ্স, ,কসব্রম্বনু। এবং ' তৎমহ 
উঁষধ সেবন দ্বার! এই ম্হারোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের অনেক আশ! 
করা৷ যাইতে পারে। র 
নারীগণ যেন কখন এপ মনে ন! কর্টরন যে, অতি অন্নে অল্পে. 

উপশম হয় বলিয়া এ পীড়া ছ্রারোগ্য হা! ৯ আরোগ্য চেষ্টা বুথ! ।. 
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*্অন্তান্ত অনেক পীড়ার সা ইহাকে একেধারে দমন করা! ছুংসাধ্য বটে, 
তথাপি যাহাতে দেহে ইহার আনুসঙ্গিক অন্যক্ধপ বিপদ না! আসিতে 

পারে, ইহাকে এন্সপে দমন কর! যাইতে পারে। রা 

প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ বংসর গত হইল, এ দেশে 'বংশরৃদ্ধিনিবারণার্থ 
এক প্রকার বিষাক্ত বটিক প্রকান্তে বিক্রয় হুইয়াছিল। সেই বিষাক্ত 
বটিক1 সেবনের ফল জননী হইতে অধিকার করিয়া! আধুনিক গ্রন্থৃতি- 
গণ এ্রবং তাহাদের সন্তান সম্ভতিগণ ভোগ করিতেছেন কি না, 

তাহাও পাঠকবর্ণের একটী আলোচ্য বিষয় সন্দেহ নাই। এই 
বটিক1 যে দেশে বহুপরিমীণে ব্যবহৃত হইয়াছে, মূর্ধ বটিক! ব্যবসায়ী- 
গণের প্রচুর অর্থ সংগ্রহ এবং তাহাদের আশাতিরিস্ত আধিক উন্নতিই 
তাহার প্রধান প্রমাখ ।. ' কয়েক বৎসর গত হুইল, ইহাদের মধ্যে এক- 

জনের মৃত্যু হইয়াছে । তাহার সর্বশুদ্ধ বিক্রয় ১১০০১০০৪ লাক্ষ ডলার। 

সুতরাং ক্রেতাও এক লক্ষ। এই একজন স্ত্রীলোক হইতেই দেশের 

স্্ীলোকগণের ভ্রীবনে যে কি পর্য্যস্ত বিষময় ফল ফলিয়াছে, সর্বব্যাপী 
ভগবান ভিন্ন আর কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ? 

এই মহাপাপ দমনার্থ একটা সভ! স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার 

সভ্য মহোদরগণ বিশেষ যত ও পরিশ্রমে এরূপ বিষ বিক্রম্ন বন্ধ 

করিয়াছেন। নারী জাতীর গীড়া সমুহের মহৌষধ বলিয়া এই বিষ 
বিক্রীত হইত । বিক্রেতাগণ তাহাদিগের' বিজ্ঞাপনে বরটিক সেবন 

বিষয়ে সাবধান, কুরিয়া.দ্িবার ছলে, এই কয়টা কথায় তাহাদিগের 

প্রধান" উদ্দেশ্ত স্পষ্টতঃই একাঁশ করিয়াছিল £--পগর্তাবস্থাকস ইহার 
সেবন নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে গৃর্তপাত- হইবার সম্ভাবনা । তবে 
যদি ভ্রমবশতঃ ওকহ গর্ভাবস্থায় সেবন করেন, তাহাতে গর্ভপাত ভিন্ন 

অন্য ক্বোনরূপ বিপদের আশঙ্কৃধ নাই ।৮ এই মহতী সভ্ভার ঝা. দেশের - 
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মঙ্গলেচ্ছ মহোদয়গণের এ বিষয়ে আরও একটী কার্য্য অবশিষ্ট আছে। 

এখনও অনেক অগ্জান অবিবেকী পণ্ড এপ বটিক যথেষ্ট পরিমাণে 

বিক্রয় করিতেছে । : যদিও বিজ্ঞাপনে তাহারা খতুবন্ধের বা এইকপ 

কোন নান্দী জাতীন্ন 'গীড়ার বধ বলিয়া! লিখিয়া থাকে, প্রত্যেক 

খতুকালে গর্ভপাত করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ! ্ 

নারীগরণ গর্ভপাতের উদ্দেস্তেই যে এ সকল বটিক। ব্যবহার 

করিয়া থাকেন, একথা আমরা বলি না। হরত তাহারা বিক্রেতা- 

গ্রণের বাগ্জালে ভুলিয়া ণিজ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এ সকল বটিক। 

সেবন করেন। কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রীলোকের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে» 

একবার গর্তসঞ্ধার হইলে খতুজীব পুনরানয্নের জন্ত বাঁ সরল 

ভাষায় গর্তপাতের উদ্দেশে যে ওঁধধই ব্যবন্ধত হউক না কেন | 

এবং তাঁহার বিক্রেতাগণ বধের নিরপকারিতা সম্বন্ধে যতই কিছু 

বলুক না কেন, সে উবধ নিশ্চয়ই দেহের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া! 

থাকে। 

র্ভদঞ্গারে খতু প্রতিরুদ্ধ বা স্থগিত হয়। এই প্রতিরোধ দুরী- 

করণ, কোঠ্ঠবদ্ধ হইলে বিরেচক ওষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিফার বূপ 

কাধ্যের সভার নৃহে। এ কাঁধ্য সাধনের জন্য বিশেষ রূপ বলবান 

$ধধের আবগ্তক। দেহের অপর যন্ত্রসমূহের সহিত জরাঘুর কিছু 

দূর সম্বন্ধ থাকায়, পাকাশয়ে এবং অস্ত্রে 'প্রবিষ্ট ওঁষধধ সমুহ অন্য 

যন্ত্র সমূহের স্যার জরাঘুর উপর সেরূপ বহজে কাঁধ্য করিতে..পারে 

না। এই শেষোক্ত বন্ত্রের উপর কাধ্য করিতে হইলে অগ্রে এই সকল 

ওঁষধের কার্য্য শরীরের অন্তান্ট যন্ত্র ও শোণিতের উপর হইয়া থাকে । 

সুতরাং জরাবুর উপর উদ্দি্ট কাধ্য সাধিত হইবার পুর্বে ইভা দ্বারা গরথ- 

মতঃ শোণিত দুষিত হয়, সবাহ্যভঙ হয় এীং জীবনিশক্তির তরী হয়। বৃক্ষ 
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হইতে অকালে নবজাত ফলসমূহ ফেলিয়া দিবার জন্ত, রৌদ্র বাধু বৃষ্টি 
ইহার, শাখা প্রশাথা পত্রসমূহে লাগিতে না! দেওয়া! এবং শিকড় 

খুঁড়িক। তাহাতে রৌদ্র লাগান প্রভৃতি কার্য যেপ মূর্খতার পরিচয়, 
ওষধ সেবন দ্বার গর্তপাত সাধনও সেইরূপ অবিবেকীর কাধ্য। বৃক্ষ 

শুফ হইবার পূর্বে তাহ! হইতে ফল সমূহ ঝৰিয়া পড়িবে সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তখন মূলে মৃত্তিক! ক্ষেপন ও রৌদ্র বৃষ্টি বায়ু প্রয়োগে 

তাহাকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করাও বৃথা । কিছুদিন মৃতপ্রান 
অবস্থায় বৃক্ষটা জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে আর কোনই 
উপকার নাই। বীাচিক়া থাকে এই পর্য্যন্ত । 

নিন্দ। বা ঈর্ষা পরবশ হইয়া যে এত কথা লিখিলাম তাহা নহে। 
সর্বসাধারণেই বোধ হন্ন এই সকল কথা বলিবেন এবং এই সকল 
অসৎ কাধ্যে যে কতদূর অনিষ্ট হইতেছে, বোধ হয় সকলেই বুঝিতে 
পারিতেছেন। অনেক পরিবারে, বিশেবতঃ সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, 

ছুইটা ব! তিনটা মাত্র সন্তান দেখা যায় এবং সেই সম্তভানগণের 

জন্মের মধ্যবস্তীকাল এত অধিক যে, তাহার মধ্যে আরও সন্তান 

হও উচিত ছিল। হস্ত স্ত্রী ও পুরুষের সহবাদে বিরাগ হেতু 
অথব। তাহারা গর্তদধশারের প্রতিকূল অবস্থায় সহ্বাপ করিয়। 

থাকেন বলিয়া! এরূপ অন্ন সংখ্যক সন্তানের জন্ম হইয়াছে। কিন্ত 

সকলেই এ সকল উপায় অবলম্বন কন্রিলে, গর্তুপাতকারী ওষধ 

বিক্রেতাগণ কখনই এরূপ সম্পত্তি কন্সিতে পারিত না। তাহাঁদিগের 
অর্থসঞ্চরেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, তাহাদিগের ক্রেতাও অসংখ্য। এখনও 
স্পই দেখা যাইতেছে, ওবধ সেবন দ্বারা পুত্রোৎপত্তি স্থগিত রাখার; 
প্রথা এখনও দেশে যথেষ্ট প্র রুহিষ্নাছে, এবং ইহাই-সআপনি 
সেবন করিস্ধাই হউক বা ফল জননী হইতে অধিকার 
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রুরিয়াই হউক--অকাল মৃত্যুর পথ স্বরূপ স্ত্রীলোকদিগের নেক 
পীড়ার কারণ। 

যে সকল স্ত্রী একপ উপায়ে সম্তানোৎপত্তি নিবারণ করেন, কেবল ষে 
তীহারা আপনার স্বাস্থ্যতঙ্গ এবং অকালে বার্ধক্য বা মৃত্যু কানয়ন করেন 
তাহা নছে। তাহাদের মূর্খতা এবং মহাঁপাপের ফল, ঘে'দকল 
সন্তানকে তাহারা কৃপা কিয়! জন্ম দেন, তাহাদিগের ভোগ করিবার 

অন্ত রাখিক্বা যান। সকলেই বোধ হয় এ কথা স্বীকার করিবেন, 
বেস্্রীলোক এ উপায়ে একবার গর্তপাত করিয়াছেন, তার সুস্থ ও 

বলিষ্ঠ সম্তান উৎপাদনের ক্ষঘত! চিরকাণের অন্ত নষ্ট হইয়াছে । 



নবম অধ্যায় । 

জা (টি চি (8 ৩ ও 

নাহীগণের পুত্রোৎপাঞধ্ধনের উপযোগী দেহিক. 

অবস্থা সন্বন্ধে কয়েকটা কথ।। 

,আমাদিখের, একখানি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদিকা শিশুদিগের 

লালন পালন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন £--“আজ কাল: 

শিশুগণের মধ্যে প্রাক্ম সকল গুলিই অন্ুস্থ। তাহাদিগের মন্তিষ্ক 
অত্যত্ত ছূর্বল, স্বাযুমণ্ডলী অত্যন্ত পীড়িত, ধূমপান রাত্রিজাগরণ 
প্রভৃতি অত্যাচার ও অজীর্ণ প্রভৃতি নানারোগ হইতেই এককরপ 

তাহাদ্িগের জম্ম বলিতে হইবে । পিতা যেন পুত্রের মস্তি তামা- 

কেব্র ন্যায় সাজিয়! সেবন করিয়াছেন; মাতা নৃত্য রঙগালয় প্রভৃতির 

আনন্দে মত্ত হইয়া! দগ্ধ মন্তিফ্ষের নিঃশেষ করিয়াছেন। আায়ুমণ্ডলী 
সম্বন্ধে উভয়েই পীড়িত । প্রাতঃকালে শহ্যা হইতে উঠিয়া ষে পর্ধ্যস্ত 

নাস্ত্রী কিঞ্চিৎ কফি পান করেন, তাহার হস্ত সরে না, কাপিতে 

থাকে এবং তাহার পাকাশক় যেন ফুলিয়া উঠে আর কিছুই ভাল 
লাগে না। কফিটুকু পান করিলেই যেন সে দিবসের জন্ত তিনি নব 

জীবন প্রাপ্ত হন। স্বামীও ধূমপান না করিলে চিন্তা অধ্যয়ন বা মানসিক 

কৌন কাঁধ্যই করিতে পারেন নাঁ। উভয়েই বেন ছুই দিক হইতে 

সস্তানের আয়ু দগ্ধ করিতেছেন । রাত্রি জাগরণ, নৃত্যাদির আনন্দ 

প্রভৃতি কারণে স্গীযু এবং [পশীসমূহের দুর্বলতা এবং উত্তেজনঘালতা 

উভয়ের শরীকে স্পষ্ট টা হয়। এরূপ ছুই জনে সন্তানের জনাদান 
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করিলে সে সস্তা কেন নিতান্ত ছর্ধল ও পীড়িত না৷ হইবে?" -রস্নগ' 
্ূর্বল শিগুর পক্ষে প্রকৃতির সমস্ত বস্ব এবং সমস্ত কাধ্যই ক্রেশদায়াক্ষ । 
সময়ে সময়ে শিশুগণ যে অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়া-থাকে, ক্ষুধা শীত গ্রীন্া-' 
-তিশষ্য প্রভৃতি যে তাহায় কারণ তাহা নহে। সে ক্রন্দন ক্মত্যব্ত ক্গীয়- 

-বিক যন্ত্রণা হেতু । কখন রা ভয় হয় কখন ব!জীবনের, প্রত্যেক স্তই 
তাহার পক্ষে অসহা বোধ হয় এবং স্বাক্সবীয় জবা ক্রাস্ত তুর্বধল রোগীর স্তাত্ 

তাহার সমস্ত মায়ুমগ্ুলী সর্বদ! বিচলিত থাকে ।” জনক জননীর 
ধুমপান, রাত্রিদ্ধাগরণ, কফিপানে যে সন্তানের. শ্বান্থ্যের হানি হচ্ষ, 

ইহাতে কাহারও কি সন্দেহ থাকিতে পারে? সম্পার্দিক! যে কথাগুলি 
বলিয়াছেন তাহার ফিছুই অস্যযুক্তি বল!" যায় না । এ সকল গুঙ্নিই 
সত্য এবং স্তায়সঙ্গত' কথা৷. ধূমপান, বীত্রিজাগরণ ও কাফিপান ভিশন 
আমাদিগের দেশের যুবক যুবতীগণ স্বাস্থ্যহানিকক্প, অনেক কার্ধ্য করিয়া 

থাকেন।. কেব্ল যে স্বাস্থ্যহানিকর' অনেক কার্য করিয্। থাকেন, 
তাহ! নহে, স্বাস্থ্যরক্ষার অনেক উপায়ও তাহারা অগ্রাহ করেন । 

কাঁধেই অন্ন.দিনের.মধ্যে তীহাদের সাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং তাহারা 
হইয়! পড়েন। /&ঃ | 

আবার অনেকক্ফ্রীলোক ধাছেদ ম্াহারা অধুন। প্রাহুভূত স্বাস্থ্য, 
সম্বন্ধীয় অনভিজ্ঞত (মূলক অত্যাচার সমূহের. বন্ধনের জন্ত বিশেষ সবডী।। 

ইহাদিগকে সংসারের ধুলোর বলা 'যায়.না। ইহারা সকল: প্রকার 

কুকামনাবর্জিতা (রং স্ধ্র্জর দৃষ্টীন্তক্ষরূপিনী। দেহকে নিজবশে 
রাখাই ইহাদের উদ্দেন্ত। লেই উদ্দেম্তে ইহারা শ্বভীবগতঃ ভোগেচ্ছা 

সমূহের সংযমন করিয়! থাকেন, বা সে সকল বাসনা সমূলে উৎপাটিত 
করিয়া ফেলেন। এই জগতেই এবং মানব্নুদহ ধারণ করিয়াই, সংসাক 

এবং সংসারের যাবতীষ দোষ বর্জন দ্বারা হব্ীয়। দেবী শ্বরূপিনী হওয়াই 
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তাহাদের বাঞ্ছ। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহার! নিত কর্তব্য কর্ম ত্যাগ 

করেন এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কাঁধ্য সমূহের অর্ধেক মার করিয়া 
থাকেন। 

উহাদের জানা উচিত, পুত্রলাভবাসন! এবং রিপুচরিভার্থতা। ছুইটী' 

ভিন্ন বন্ত। প্রথমটা ঈশ্বরের আদেশ পালন, দ্বিতীয়টা মন্ষ্যের পাঁপ- 

ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ).প্রথমটা অরস্ঠ কর্তব্য এবং পুণ্যকর্খ, দ্বিতীয় পাগ 
মাত্র অকর্তব্য এবং পরিত্যজ্য। পুত্রকামনায় ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি পাপ- 

মধ্যে পরিগ্রণিত করা কোন মতে ধর্ম বা যুক্তিসঙ্গত নছে। ইহা! ঈশ্ব- 
রের ইচ্ছান্থমত কার্য । প্রর্কত প্রস্তাবে, মৈথুন যেষন একদিকে মহা 

পাপ, অপর দিকে কাষরিপুর সম্পূর্ণ দমন বা বিনাশ সাধনও সেইরূপ 
মহাপাপ। আহার সম্ধপ্ধে যেমন আক ভক্ষণ ও উপবাসের মধ্যবস্তী 

কার্ধ্য আছে, পুত্রক্বন্মপ্রদান-কার্যেরও সেইরূপ লাম্পট্য ও ইন্দ্রিয় সংযমন। 

এই ছুইএর একটা মধ্যবর্তী স্থান আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের এই: 
মধ্যবর্তী স্থানই গ্রহণীন্ন 

'আজ কাল স্ত্রীলোকগণ যে সম্তানের বড় আকাজ্ষা করেন না এবং 

যদি করেন, তাহ। হইলে ছুইটী বা একটী মাত্র, তাহার প্রধান কারণ 
সম্তানগণের দৈহিক বা মানসিক ছুরবস্থা। প্রস্থতির গৌরবের বস্ত 

সম্তানেঃ কি শৈশবে কি যৌবনে, কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাঁকে 
তাহা হইলে এই পধ্যস্ত যে, সন্তানের সমস্ত গীড়ার তাহার! মূল কারণ। 
এক্প পুত্বের আকাজ্ক! কোন্ রমণী করিবেন ? কিন্ত সুস্থ সবল ধীশক্তি- 

হম্পর পুত্রগণ ও সেইবপ হুস্থকায়া সদা প্রফুল্লবদনা কন্যাগণ দ্বারা 
খরিবৃত! হইয়া কোন রমণী না শ্বর্গায় বিমল আনন্দ উপভোগ করেন? 
জুতরাং মলিন সর্বদা রোগাক্ান্ত উঠিতে পড়িয়া যায়, সর্বদা! রোকুদ্য- 

মান, ভূমিষ্ঠ হুইবা মান্জই িঁকৎসকের হস্তে ডৎসর্গীক্কত ছুই একটী 
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সন্তান লাভ করিলেই তাহার! জীবন চরিতার্থ এবং বাদনা পরিতৃপ্ত বোধ 
করেন, আর অধিক তাহারা। প্রার্থনা করেন না । 

কথিত আছে ষে, পারি নগরে পাচ পুরুষেই একটা বংশের লোপ 

হুয়। গ্রন্থকার নিজ পরিদর্শনে স্থির করিয়াছেন যে, সক সহরেই প্রাস্ক 

এন্ধপ হইয়। থাকে । সহরের যে সকল পরিবার মধ্যে পুত্রগ্নণের বিরাহ 
কেবল সহরের কন্যাগণের সহিত হ্ইম্বা থাকে, সেই সকল পক্রিবাক 

বিশেষতঃ এই নিক্নমের অধীন এবং সেই সকল পরিবার হইতেই 
একথা! সত্য বলিয়া! যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া! যায়। কিস্তষে সকল পরি“ 
বারে কোন কোন পুত্রের পল্লীগ্রামে বিবাহ হইয়াছে, সেই সকল 
বংশেরই বহুদিন স্থায়ী হইবার সম্ভাবন]। | 

'ৃদ্ধ বছদর্শী পাঠকগণ সহরে অনেক স্থলে দেখিতে পাইবেন, ষে 

স্কল লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া সহরে বাস করিয়াছেন, তাহার! 

পল্লীগ্রামে জন্মহেতু এবং তথাকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু উপভোগে ৭০ বা 
তদধিক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল দেহে কালাতিপাত 

করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের পুত্রগণ সহরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং 

সহরে লালিভ পালিত হইয়। ক্রমেই দুর্বল ও মনুস্থ হইয়া আদিতেছেন, 
এবং দৈহিক অবস্থায় পিতার অপেক্গণ অনেকটা নিম্ন শ্রেণীস্থ হইসব! ; 
পড়িয়াছেন ; এবং গাহার পৌত্রগণ এরূপ অন্ুস্থ রুপ্ব ও দূর্বল যে, 
'তাহাদ্দিগের অর্ধেক গুলিই পিতামহের মৃত্যুর পূর্বেই কালকবলিত 
হইয়াছেন। একপ পরিবার মধ্যে ভাল করিয়া দেখিলে প্রায় দেখা! 
যাইবে ঘে, প্রথম পুরুষে পুত্র এবং কন্য! প্রাক সম সংখ্যক ব! পুত্র. 

অধিক হইয়াছে; দ্বিতী্ক পুরুষে কন্যা অধিক, ভূতীর পুরুষে কন্যাই। 
অধিক সংখ্যক । এইকপে চতুর্থ ব! পঞ্চম পুরুষে পুত্র আর আদতেই 
হয়না । সুতরাং চতুর্থ ব! পঞ্চম পুরুষে নুংশের লোপ হইয়া যান 
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'যঙ্গি কখন এই নিক্পমের র্যতিক্রস হয়, অনুসন্ধানে প্রায়ই দেখা” ফ্াইক্ষে 
যে, প্রস্থতি সুস্থ এবং সরল'দেহ সম্পন্ন কষোদ পল্লীগ্রামের কন্তা, কিনা, 

সহরের হইলেও '্ঠাহার' পিতৃ পুরুষগণের স্বাস্থ্য এবং সবলত। প্রাপ্তির, 

'উধোগী কোন বিশেষ ম্কুবিধা লাভ করিক্সাছেন | যেমন সহব্বের জল- 

ঘাখু এবং অন্ত নান! কারণে স্বাস্থ্য এবং বল নষ্ট হয়, সেইরূপ পিতা পিতা" 
'মহের স্বাস্থ্য এবং সবলত। পুনঃপ্রান্তির উপযোগী অবস্থার উপভোগে 

বংশের এবং দেছের সকল ক্ষতিই পুরণ কর! যাইতে পারে। এইকপে' 
পিতা! মাতার দোষজাত দৈহিক দুর্বলতা, অন্গস্থতা এবং সকল প্রকার 

প্লেশই তাহাদিগের আপন-বত্ে উপশম হইতে পারে এবং সন্তানগণকেঞ্- 
বিশেষ ষত্বে এবং সাবধান পূর্বক লালন পালন করিয়! নিজ বংশ হইতে: 
সে সকল একেবারে দূর কর! যাইতে পারে। এপ উপায় অবলম্বনে। 
যদি পিতা মাতার পীড়া সমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতিলাভ সস্তানগণের 
পক্ষে সম্ভব না হয়, তথাপি সে সকলের ফলভোগ তাহাদিগের অনেক: 

কম হুইবে সন্দেহ নাই। উপায় থাকিতে স্বীয় পীড়া সমূহ সম্তাঁনগণকে. 

প্রদান কর। কোন মতেই কর্তব্য নহে। 

পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের সহিত উল্লিখিত কথা গুলির কি সম্বন্ধ 

তাহাই এখন দেখ! যাউক। যে নারীর সম্তানগণের মধ্যে সকলগুলি বা 

অধিকাংশ কন্াসস্তান, তিনি যদি পুত্রকামনী করেন, তিনি প্রথমতঃ 

ভীহীর আপনার এবং পৃর্বপুরুষগণের দৈহিক অবস্থা ভালরূপ দেখিতেন। 

যদি তীহার জননী এবং জননীর পিতৃকুলে অধিক' কন্াসস্তান হইয়া! 
থাকে, তাহাকে বুঝিতে হইবে যে তাহার, জননী হইতে তিনি সেই 
দুর্বলতা অধিকার করিয়াছেন এবং তাহা দুর করণ সময় সাগেক্ষ্য । 
“বদি তাহার 'পূর্বপুরুষে এরূপ কোন লক্ষণ দেখা না যায়, তিনি তাহা 
ম্মীপনার দৈহিক অবস্থার বিষয় দেখিবেন। তাহার প্রধান দ্রষ্টব্য, নিজ 
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“অলসত। হেতু, তিনি-সীহার পিতা মাতার ' স্বাস্থ্য ও বলাতে : বঞ্চিত! 
'হইফ়্াছেন.কি না। যদি তাহাই হুইয়া থাকে, তিনি আপনার 'আলস- 
স্বতাৰ পত্রিত্যাগ করিয়! এবং কিছু দিনের জন্ত 'জলবাু পরিবর্তন “ছারা 
পুত্রোথণত্তির উপযোগী শক্তি লাভ করিতে পারেন।.-ভাহার প্রধান 
কর্তব্য কর্ম পল্লীগ্রামে বাঁস এবং অঙ্গদ্ণলন হয়.এরূপ কার্ধ্য দারা স্বাস্থ্য 
পুনর্লাভের চেষ্টা। তৎসহ সহ্বাঁস মৈথুন প্রভৃতির ইচ্ছা সম্পূর্ণ দমন 

করিতে পারলে এক বৎসরের মধ্যেই দেহের যথেষ্ট উন্নতি হইবে এবং 

তিনি পুভ্রসস্তান লাভ কত্িতে পারিবেন। নারীগণের ষতদিন ছূর্বলতা 

থাকিবে-্পিতামাত৷ হইতে অধিক্কুতই হউক অথব! স্বীয় দোঁষেই 
'হুউক্ক-_-সন্তানোৎপাঁদনক্ষপ কাধ্য হইতে বিরত হওয়া! তাহার অবশ্ত 
কর্তব্য। ততুদেস্তে স্ত্রীজননেক্্িয়ের সম্পূর্ণ বলনাশক বিষাত্ত বধ 

যেন কোন মতে কেন নারী সেবন না করেন। পুত্রলাভেচ্ছু নারীগণের 
সহ্বাঁসেচ্ছ। দমন অথব1 আবশ্যক বোধে স্বামীসঙ্গ আবশ্তক কাল ৪ 
পরিত্যাগ কর! কর্তব্য । 

অনেকে মনে করিতে পারেন, চিরকাল ধন্রিয়া যে রা স্বেচ্ছা 

'ধীনে চলিয়া আসিতেছে, তাহার জন্ত এত আয়োজন আভড়ম্বর দেখিতে 
শুনিতে বড়ই মন্দ। কিন্তু ভালরূপ বিবেচন। করিয়া দেখিলে এন্সপ 
চিত্ত কোন জ্ঞানী ব্যক্কতিরই মনে আদ স্থান পাইবে না। উদ্ভিদ এবং 
গ্বাহ্স্থ' পশুগণের সস্তানোৎপত্তি সন্বন্ধে কত জ্ঞান আমরা লাভ কথ্ধিক্কাছি 

এবং ইহার অধিকতর সহজ উপায় উত্ভীবন এবং: এই লকল 'বিষক্কের 
জ্ঞানের উপকারিতা সম্বন্ধে কতই আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু 
'মানবজাতির.উতপি ও পালন বিষয়ে কোন উপদেশ কথা বলিলে 

তাহা কদর্ধ্য বলিক্কা ঘ্বণা করা শিক্ষিত বুধমণ্ডলীর' কোনরূপেই কর্তব্য 
মছে। তবে যেসকল কথা, হইতে সহব্সম্পৃহা! শ্রত্রিত হন্ধ 'থবা 
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.লক্ট হুভাব হেতু কথিত হুর, সে সকল কথা ভদ্রসমাজে খ্বণার্হ। কিন্তু 
পূ্লাভরূপ ধন্দোদ্দেশে বিবাহ গথবা সহবাসের বিষয়ে কোন, কথা 
পবিত্র'কখ! বলিয়! সর্বভোভাবে গ্রছণীয়। এ সকল বিষয়ের আলোচনায় 
এবং পিভামাতার আনন্দন্বক্ষপ ও জগতের হিতকারী পুত্রজন্মপ্রধানো- 
দেশে তদ্বিষয়ক আলোচগায় ইন্জিন্ন পরিতৃপ্তির বাসনা, মনে আদৌ স্থান 
পান্ধ না। | 

সাধারণের, বিশ্বাস এই যে কন্যাসন্তান অপেক্ষ। পুত্রসস্তানই অধিক 
খ্যক অকালে প্রস্তত ও বিনষ্ট হয়। বিবরণাবলীতেও একথা সত্য 

বলিয়! যথেষ্ট রূপে প্রমাণিত হইক়্াছে। গর্তসঞ্চারে এবং জণশিশুর 
লালনে, কন্যা অপেক্ষা! পুত্রসস্তান হইলে প্রশ্তির অধিকতর শক্কির 
আবস্তক। পরিপাকশক্তির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার রুরিলে 

বেমম পাকাশন্ ভারাক্রান্ত হয় এবং তাহা! হইতে ভুক্ত সমস্ত বস্তই 
উদগারিত হইয়া! যায়, ছর্বল জরাঘুতে পুত্রোৎপত্তির কার্ধ্যও 'সেইক্প। 

প্রকৃতির সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে। কোন নিদিষ্ট সীমা 
পর্যযস্ত উদ্ভিদের ফল এবং পশ্তগণের শাবকসংখ্যার বৃদ্ধি করা যাইতে 
পারে । যখন আমরা সেই সীমা অতিক্রম করিয়া এবং উদ্ভিদ বা পণুয় 

বলের বৃদ্ধি না. করিয়া আরও অধিক সংখ্যক ফল বা শাবক উৎপাদনের 
চেষ্টা করি, তাহাতে উদ্ভিদ বা পণুগণ ছূর্ধল হইয়া! পড়ে এবং অকালে 
অনেক ফল ঝরিয়া পড়ে ও জীবগণের গর্ভপাত হয়। আত্মরক্ষার 
এই লর্বধ প্রধান প্রাকৃত নিয়ম দ্বার! প্রকৃতি প্রহ্তিগণকে, বক্ষ করিয়া 
খাকেন। যদি বিশেষ যক্ধে এবং সাবধানে এই সকল ফল পরিপক্ক হয় 
এবং পণ্ুশাবকসমূহ ভূমিষ্ঠ হইয়! বাচির। থাকে, তথাপি জীবন ধারণের 
প্রধান আবশ্তাক বন্ত সমূহ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার! অকালে কাল- 
কবলিত হইয় থাকে । ফল;সকল অস্কুরিত হইবার, পুর্বে. এবং শাবৰ* 
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সমূহ সম্তানোৎপাঁধনের উপযুক্ত বন্বস "প্রাপ্ত হার গীী পক 
ক্দৃষ্া হয়। 

টঠেন্এনীঁত পরার নিজকড৭ অথচ. গু 
টিনা অকালে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, পুর্রজন্মপ্রধানের জন্ত সহবাসশক্তি যথেষ্ট থাকিনেও সেই ভর 
শিশুর লালনকার্যের পক্ষে প্রন্থতি অত্যন্ত ছুর্বল। এরূপ অবস্থায় 

শ্তীহার স্বাস্থ্য এবং শারিরীক উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ুবতী হওয়া! আবশ্তুক, 
'এবং জননেক্িয় সন্বন্ধীয় কোনরূপ প্রশয় ব! স্বাস্থ্যহানিকর কুঅভ্যাস ব! 

সহবাস সম্পূর্ণ ত্যাগ করা কর্তব্য । 

॥ . পুর্ব্ব অধ্যারে কামরিপুর অপরিমিত প্রশ্রয়দানের ৰিষময় ফলের 

বিষয় কথিত হইয়াছে। ইহা হইতেই নারীগণের প্রচুর শ্রাবরূপ পীড়া 
“আনীত হয়্। স্থধু তাহা নহে, ইহার দ্বারা শ্বামী এবং স্ত্রী উভব্বেরই 
শরীর একেবারে নষ্ট হয়,। প্রত্যেক ব্যক্তির স্মরণ রাখা কর্তব্য ষে, 

আপনার ইন্ট্রিয়চরিতার্থতার নিমিত্ত স্ত্রীর স্বাস্থ্য নষ্ট কর এবং তীহার 
মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করিয়! দেওয়া শ্বামীর পক্ষে একটা মহ! পাঁপ কার্য্য ॥ 
এই কামরিপুর প্রশ্রদানরূপ কার্ধ্য হইতে নিরস্ত হওয়া স্বামীর উপরেই 
অধিক নির্ভর করে; কারণ প্রায়ই অনিচ্ছা সত্বেও স্ত্রীকে দ্বামীর 

ইচ্ছার পরিতৃপ্তি করিতে হয়। ইহার বিপরীত কদাচিৎ কখন ঘটে । 

'নিঃসন্দেহ অজ্ঞানত্ত। বশতঃ অনেকেই এ পাপে অন্ুরক্ হুন। বান্ত- 
বিক সহবাসেচ্ছার অত্যধিক প্রশ্রয়নানের কুফল সম্বন্ধে অনেকেই 'অল- 

ভিজ্ঞ। অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, এ ইচ্ছা স্বভাবগত। ম্বভাবগত 
ইচ্ছার তৃপ্তিাধনে কোন ক্ষতিই হইতে পারে না । এ ধারণ! সম্পূর্ণ ভ্রম- 
সুলক । মদ্যপারীর, মদিরাপানভূষ্ণা! যেরূপ ম্বভাবগত, এ -ইচ্ছাও .সেই- 

+ক্ধপ ঃ এ ভৃক্কার ভৃপ্তিসাধন. সেইক্ষপই বিপদব্দনক এবং হেম্ব গাপ কর্ম । 
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শ্রহকর্তা তাহার পর্িচিত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেককেই এই কারণে 
অনেক প্রকারে ভূগিতে দেখিয়াছেন। তাহারা সর্বদাই পীড়িত, 
কোন না কৌন অন্গুখ তাহাদের সর্ধদাই আছে; ত্বাহাদিগের দৈনিক 
কার্ধ্যের অর্ধভাগও তাহারা অস্ুস্থতাবশতঃ স্থুচাকুরূপে সমাধা কৰিতে 

পারেন না ) মাথাধরা, অর, সর্দি, অজীর্, উদ্রাময়, অল্প প্রভৃতি তীহা- 
দের নিত্য নৈমিত্তিক পীড়া । স্ত্রীর অবস্থাও সেইব্ধপ। তীহাঁদিগের 

জ্যোতিহ্থীন কে'টির প্রবিষ্ট চক্ষু, শুষ্ক ক্ষীণ হস্ত প্রভৃতি তাহাদিগের কাম- 
রিপুর অপরিমিত প্রশ্রয়দানের স্পষ্ট লক্ষণ। প্রতি রজনীতেই ইহার 
আনন্দ উপভোগ তাহাদিগের সকল পীড়ার প্রধান কারণ। অধিক 

প্রশুয়ে কালকীটবৎ এই মহারিপু অল্পে অল্পে অল্পকাল মধ্যেই সমস্ত 

জীবনিশক্তি নিঃশেষ করিয়! থাকে । 

এই পাশ্চাত্য মহাদেশে এই ইচ্ছা, দেশের জলবাযু বা আচার 
ব্যবহারে, অথবা এই উভয় কাঁরণ বশতঃই অত্যন্ত প্রবল হয়। পূর্ব 

মহাঁদেশসমূহের সহিত তুলনায় এ দেশের অধিবাসীগণ যে এনপ কৃশ ও 

দুর্বল, ইহাই তাঁহার প্রধান কাঁরণ। আমরা দেখিয়াছি যে সকল 
বিদেশীয় ব্যক্তি এ দেশে আসিয়। বাস করেন, প্রথমতঃ তাহাদিগকে 

হষ্টপু্ট দ্বেখা যাঁয়। কিন্তু পাঁচ ছক বখসর পরে তাহাদিগের সে ভাবের 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। গ্রস্থকারের বিদেশীক্জ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে ই 

তাহাকে বলিয়াছেন যে, এ দেশে আঁসিয়। তাহাদিগের সহ্বাসেচ্ছ 
'ধিকতর বলবতী হইম্মাছে। শ্বদেশে অপেক্ষা এদেশে ভাহাদিগেন 

অধিক্ষ অর্থোপার্জন হেতু অধিকতর ন্থখভোগ, ইহার কারণ বলিয়া 
তাহারা নির্দেশ করেন। আর বহুকাল হইতে স্থিত জনাঁকীর্ণ দেশ- 
সমূহ অপেক্ষা এ দেশের বায়ুতে অধিক অক্সিজেন আছে। ইহাও 
সেই উত্তেজনার অন্ত একটা কারণ বলা যাইতে পারে। আচার 
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ব্যবহার বা জলবাঘু। কারণ খাহাই হউক, সর্বত্রই এ ইচ্ছ। মলের 
দন্ত বিশেষ যত্ববান হওয়া] সকলেরই আবন্তক। ইহার দমনে আঁমা- 

দের নিজ শরীর নষ্ট হইবার সম্ভাবন। নাই, এবং সন্তান সম্ভতিগণর 
ছর্দলতাও সম্ভব নহে। 

রোগের কারণ অন্ুসন্ধানকাঁলে চিকিৎসক্ষগণের এই দিকে দৃষ্টি 
রাখা অবশ্থ কর্তব্য । মন্তুষ্যজাতির অনেক গীড়ার, বিশেষতঃ অর্ধিক- 

দিনস্থারী পুরাতন পীড়াসমূহের ইহাই মুলকাঁরণ। বহুদিন হইতে 
ক্রমাগত এই মহারিপুর প্রশ্রয় দানে; ভগ্ন শরীর প্রাকৃত কারণে এবং 

ওধধ দ্বারা সংস্কত না হইতে হইতেই, আবার ভগ্ন হুইয়! পড়ে। এইরূপে 
পীড়া বহুদিন সথায়ী এবং পুরাতন হয়। 

এ স্থলে আর একটা কথ! বল! আবশ্তক। বিবাহেচ্ছ যুবক গণ 
জিজ্ঞাস। করিতে পারেন যে, বিবাহের পর আরোগ্য লাভের চেষ্টা কর! 

অপেক্ষা, পূর্বোক্ত ছুর্ধলতাসমুহ ষাহাদের নাই এনপ নারীকে বিবাহ 
কর! কি যুক্তি সঙ্গত নহে এবং কিরূপ লক্ষণ দ্বার! এরূপ স্ত্রী নির্ধাচন 

করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে, বিবেচন! পূর্বক স্ত্রী 

নির্বাচনই নিজ বংশকে চিরস্থায়ী করিবার প্রশস্ত উপার ; আর 
পুরুষ অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের সংখ্য। যখন এত অধিক+ তখন এরূপ নির্কধা- 

চনও অসভ্ভব নছে। কিন্ত এ নির্ববাচন-প্রথা যদি সকলেই গ্রহণ করেন, 

তাহা হুইলে অতি ছুব্বল রুগ্ন স্ত্রীলোকগণকে আজীবন অবিবাহিত 
অবস্থায় দিন যাপন করিতে হয়। ইহ1 অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় 

বটে। কিন্তু সেই দুর্বল ভ্ত্রীলৌকগণ যে ক্রমে প্রন্থতি হুইয়! বংশ- 
পরগ্পরায় তাহাদ্দের হূর্ববলতা ও রোগসমূহের বিস্তৃতি করিতে থাকি- 

বেন, তাহাদের ক্ষীণজীবী সন্তান সম্ততিগণ জত্বজীবনের ভারে মৃতপ্রায়, 

হইয়া নানা যন্ত্রণায় দিন ঘাঁপন কল্সিবেন, ইহা! অধিকতর দুঃখের বিষর। 
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কোন বুদ্ধিষতী স্রীলোক  এরপ হূর্বলদেহে স্বামীর ' ছঃখের- কারণ 
হুইবার জন্ত' এবং নিজ হগ্্রণার: বৃদ্ধি,-করিবার' জন্য বিবাহ করা 
স্তায়সঙ্কত বিবেচনা, করিবেন? বরং একাকিনী দিনপাত করাই 
সাহার! শ্রেযস্কর মনে করিবেন। তবে বদি তাহারা একপ স্বামী পান, 

-স্কাহারা বিবাহ করিলেও স্ত্রীর স্থাস্থ্যরক্ষার্থ, কর্তব্য বিবেচনায়, "আপনার 

সহবাসস্থখভোগেচ্ছা সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহার 
''অপেক্গ! আনন্দের বিষয় আর. কি আছে? কিন্তু এরূপ সংযতচিত্ত 

“দেবতার স্থায় স্বামী কোথায় পাওয়া যাইবে ? | 

' স্ত্রী নির্ধাচনে পাত্রীর এই কয়টা লক্ষণ দেখা আবশ্তক £-_ 

তাহার তালক্প ন্স্থশরীর হইবে । রুগ্ন, সর্বদাই যে একট! মাঁ 
একটা অস্থথ লাগিয়। আছে, দেহের এরূপ অবস্থা, বা নারী আাতীস্ 
“কোনরূপ ' পীড়া বা জননেক্ছরিয়ের কোনরূপ বিশৃঙ্খল! থাকিবে ন|। 

পাত্রের বয়স অপেক্ষা পাত্রীর বয়স পাচ বৎসরের ন্যুন হইবে না? 

'তীহাঁর বর্নস ২০২৫ ব্থনরের মধ্যে হইলেই ভাল । 

তিনি ৫ বা ৫২ ফিট হইবেন এবং শ্বার্মীর অপেক্ষা চার ইঞ্চির ক 

হুইবেন নী। শরীরের একটা মাত্র আবরণের উপর হইতে এই মাপ 

লইতে হইবে--বগলের নিম্নভাগ হইতে বক্ষঃস্থলের পরিখি ৩৬ ইঞ্চি, 
কোটা দেশের পরিধি ২৬ ইঞ্চি এবং উরুদেশের পরিধি ৩৮ ই! 

“ওজনে তিনি প্রায় এক মণ ত্রিশ সের ভারী হইবেন। | 

' তিনি শ্থুকেশী ও উজ্ল চক্ষুবিশিষ্টা হইবেন এবং তাহার মুখমণ্ডল 
সতেজ, কমনীয় ও প্রক্ুল্ল ইইবে। নিশ্রত, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু, মান 

পাণুররণ, বহুত্রণবিশিষ্ট মুখমণ্ডল দেখিলে বুঝিতে হইবে যে,.তাহার 
'কলনেক্িয়ের কোন ন! কোন পীড়া আছে। 

তিনি ১০১২ সের ওজনের ডঙ্বল ১০১২ বার দির 
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এবং নামাইতে পারেন এবং প্রতাহ ২ বা ২। ক্রোশ অক্লেশে বেড়াইজে 
পারেন, এনপ বল তাহার থাকা আবগ্তাক' | * 

স্বামী বিশেষ শক্তিসম্পন্ন না! হইলে, এরূপ সুস্থ সবল নারীর কন্তা। 

* আমাদের দেশে একপ নির্ববাচন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে এসকল যে ুস্থ 

৬ সবল দেহের সা লক্ষণ, এবং স্ীর এরূপ নিরোগ সুস্থ ও সবলদেহ যে সফলের 

ঘাঞ্চনীয়, তাহাতে কোনও সঙ্গেহ নাই। বিবাহকালে পাত্রীর এই সকল লক্ষণ 

বিষে যতদুর সম্ভব দৃষ্টি রাখ! নিতাত্ত আবগ্ঠক এবং বত অল্প বয়মেই বিবাহ হউক 

না, পান্রীয় অন্ততঃ ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত সহ্বাসেচ্ছার দমন পূর্বক স্বামী নিজ বদ্ধ 

শ্রার় এইরূপ হুস্থ ও সবল দেহ লাভের জনা বদ্ধ করিলে, এরাপ নির্বাচনের হক্ষল, 

আনেক পরিমাণে লাভ করিতে পারা যান | জায়োনভি এবং মাতৃভূমির 

উন্নতি সাধনে কৃভসঙ্কল্প যুবকগণের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ। নিতান্ত - 
খাবগ্যক। কূপ ব। অর্থলোতে স্ত্রী নির্বাচন প্রথ। বজ্দন করিয়া, গুণের পক্ষপাতী 

উইয়। গণবতী ভ্রীরত্ব লাতই সর্ববন্। সর্ব! বিধের়। বিবাহের পরও লোৌকলম্জ। ও 

কর্তব্যানুষ্টানের ব্থ।সম্ভব সামঞ্জম্ত স্লাখিক়। স্ত্রীর ন্থাস্থোর প্রতি দুটি রাথ। দ্বৃমীর 

একাত্ত কর্তব্য। আঙাদিগের দেশে অধিকাংশ সংসারেই এদিকে আদে লক্ষ্য 

মাই। ম্বাঙ্থ্যের উন্নতি দুরে থাকুক, অনেক সংসারে নববধূ ম্বাধী সহবাস ভিন্ন নন. 

পরিমাণেই হউক বা অধিক পর্রিমণেই হউক বৌক।টকী খাগুড়ী প্রসৃতির হতাদরে 

বছকালাবধি গীড়িত। হুইক়্] খাকেন। এবং বধুগণের বিবাহক!লে নুস্থাবস্থা। খা কিজেও 

গরূপ হৃতাররে শরীর তগ্ন কেন না হইবে? শরীরের নেই তয়দশাযর় সন্তান 

হইতে জারস্ত হইলে,অধিক কল্তা। সন্তান হইতে খ'কে। ছুই একটা পুত্র সন্তান হইলেও 

ভাঙার! নিতান্ত ছুর্বল ও কহুস্থ হয়। প্রহ্থতিও জল্প দিনে মৃতপ্রায় হইয়া! পড়েল। 

জাতীয় অবনতির ইহ! একটা মূল কারণ বলিলে ্ত্যুক্তি ছয় না। বত দিন না 

গতি সংসারে স্বীর স্বাস্থোর প্রতি ঘামীর বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে, তত দিন সংসার 

ছুখের হইবার ব। নুপুর তারা বংশের এবং জন্সতৃমির মুখোজ্বল হইবার কোন 
আশাই নাই। খ্তএব উল্লিখিত স্বাস্থোর লক্ষণগ্ুলি লয়ণ রাখির] আীর শারীরিক 

উন্নতি সাধনে মন্ববান হওয়। ্ব'মীর অবগ্ত কর্ব্য। ? 

মত 
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হইবার কোন অপ্ভাবন! দাই। 'এন্বপ ভ্ত্রী:তাহার সম্তানগথকে ফেরুগ।, 

স্বাস্থ্য ও লবল দেহনূপ মহীবন প্রান করিক্। থাকেন, তাহা জ্রোরপৃতির ' 
অন্ভুগ সম্প্তি স্মপেক্ষাও ''্অধিক্' মূল্যবান। এস্থলে আবার দেখিতে 

হুইবে যে স্বামীর কোনরূপ ছুর্বলতী ব! পীন্ধা না থাকে । | 
রী গ্রন্থে যে কন্তা এবং গুতোৎপন্তি, সন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম 
২. তাহার কাধ্প্রণালী বর্ণিত হইল, পাঠক এবং পাঠিকাগণ 

রর হ্ন্ন ভাগরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে আরও অনেক: 

সাধারণ নিয়ম দেওয়। ধাইতে পারিত। .কিন্ত এসকল অতি গুরুতর 

| বিষয্ব.এবং ইহাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিত্বে হইলে অসংখ্য বৃহৎ. 
গ্রন্থ লিখিতে হয়, এবং ইহাদের এরূপ আলোচনা 'করিতে একজনের” 
জীবনে কখন কুলাইয়! উঠে না বিবাহের পূর্বে বাপরে কি ক্ষি' 
কারণে নারীদেহে সস্তানোৎপন্তি সম্বন্ধীয় হন্্রমূহ ছুর্বল হইয়া! পড়ে, 
কেবল এই বিষযনটার আলোচনা করিতে আমাদের এ অল্প জীবন 

ফুরাইয়! যার । কারণ, এ আলোচন! যে কেবল নারীক্গাতীয় গীড়। 

সম্বন্ধে, তাহা, নহে ; মানবদেহ যে সকল ব্যাধির অধীন, তাঁহাদের 

'প্রত্ম্যেকটার বিশেষরূপ আলোচনা আবশ্বক 1. 

' পঠিক এবং পাঁঠিকগিণের নিজ পীড়া সমূহের কারণ অনুসন্ধানের 
পথ গ্রদর্শনার্থ আর ছুই একটা কথ! এস্থলে লিখিত হইল । চিকিৎসা 
শাস্ত্রের এবং চিকিৎসকগণের ব্যবস্থাধীনে দে সকল কারণের প্রতি- 
বিবান কর্তব্য। ছুঃখের বিষয় বে, অধিকাংশ চিকিৎসকেই এ 
বিষয়ে অগ্রাহ করিয়া থাকেন এবং গীড়ার মুল কারণ অনুসন্ধান 
এব্ং দেই মূল, কারণের প্রতি বিধান না করিয়া কেবল মাত্র প্রধান 
প্রপ্নান লক্ষণ সমূহের চিকিৎসাতেই, র্যাপৃত থাকেন ।. চিকিৎ্দকগণকেও 
সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যাঁর না যেখানে মৈথুনরূপ ..কু-অভ্যাস পীড়া 

হা 
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মূল কারণ) দেখালে তথিবয়ক প্রপ্ন'বা কোনক্রপ অন্থসন্থীন: চিকিৎলক+ 
ন্কুিত বিবেচনা করিতে পারেন ।.. প্রশ্ন করলেও হয়ত রোগী কঃ 

-বিষয়্ লুক্ইবার চেষ্টা করেন $. কাজেই: চিত্সিকও এ বিষয়ে অধিক. 

কথা জিজ্ঞালা কন্সিতে নিরুস্ত হল ॥ িছিক টিজনিানি 
আবস্তকক | 

কিনি নিটি বট তন কিন প্রত্যেক, ' 

পাঠিকাই জননেন্ট্রিয়ের কোন গীড়ার:কারণ অনুসন্ধান সহজেই করিতে: 

পারিবেন এবং তাহার শাস্তির উপায়ও হুক্সং স্থির করিতে পারিবেন 1 : 

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, এই গ্রন্থ ঈপ্দিত সন্তানলাভ বিষয়ে বিশেষ. 
উপকারী হইবে। আমরা সাহস পূর্বক বলিতে পারি, মদ্দি সকলেই 
এই: গ্রস্থান্যায়ী নিয়মসমূহ পালন করেন, দেশে. আর এত অধিক: 

অবিবাহিত নারী দেখা যাইবে না । 

বিবরণীবলীতে এবং গ্রন্থের অনেক স্থলে বার বার বল! হইছে যে? 
শৈশবে কন্যা অপেক্ষা পুত্রেরই অধ্ধিক মৃত্যুর সম্ভাবনা? এ বিষয়টা 
আরও স্পষ্টরূপে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে লেখা উচিত ছিল। কিন্তু যদিও 

ভবিষ্যতে পুত্রসংখ্যার বৃদ্ধি এ পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্ত, তথাপি. ইহার 
লাম হইক্কেই স্ট-জেথা +যাইন্তছে. প্লে, ও। বিষ্লটা” টপুত্তক্ের বিশেষ 
আলোচ্য বিষয় নহে ১ সুতরাং এ বিষ্ষে স্লার যাহা ক্ছু ডি ্ 

এই স্থানেই শেষ করা যাউক। 

্রন্থকারের পক্ষে দুঃখের বিষয় হইলেও সকলের ইহা রান টব. 
ভূমিকায়,তীহার যে তিনটা পুত্রের কথা লেখা হইয়াছে, সেই তিপটা 

পৃত্রই শৈশবে মৃত্যুযুথে পতিত. হইফাছে' কিন্তু কন্যাগুলি সকলেই' 
জীবিতা 'অখছে। এমন কি, দিতীয় এবং তৃতীয়, পুত্রের মধ্যে যে কন্টাঁটার 
জন্ম হইয়াছিল, সেটা অত্যন্ত রুপ্র এবং বল ছিল এবং গুত্রগণ অপেক্গ। 
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ভাঙার বাচিবার আশ অনেক কম ছিল 1” কিন্তু সেইটাই বাল্যকালের: 
সকল বিস্রবিপত্ভি কাটা ইয়! এখন অনেক পরিমাণে সুস্থ সবল দেহ প্রাপ্ত 

হইছে; এবং পুঞ্রদুইটাই' শৈশবে কালগ্রাসে ' পতিত হইয়াছে । 
একটাকেও অপরটীর জন্মকাঁল পধ্যস্ত জীবিত খাঁকিতে হয় নাই যে" 
দমন্ত পীড়ায় ইহাদের মৃত্যু হয়, সে সমস্তই প্রথমে অতি সামান্য লিক 
বোধ. হইয়াছিল : এই” ঘটনা ' হেতু এবং তীহার বন্ধুবর্গের 
মধ্যে অনেক পুত্রসস্তাীনের এইক্ধপে মৃত্যু হওয়াতে তিনি তাহার কারণ 

নিনূপণে যত্ববান হন1 তাহা হইতে এ বিষয়ের বিশেষ তবান্ুসন্ধান, 

হ্য়।' ' 
এই গ্রন্থের বিরাজ কা্যদ্বারা, কন্তা অপেক্ষা অধিক- 

পুত্রঙ্গন্ম প্রদান করিলেই-ষে এ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ সাধিত হইল তাহ! 
নছে। সে উদ্দেশ্ত সাধনার্থ জন্মের পর পুত্রের লালন পাঁলন বিষয়েও ' 

বিশেষ ষত্ববান হওয়া আবশ্ক । সাধারণতঃ ধাহাদের কন্যাসস্তান অধিক, 
তাহাদ্দিগের স্তনহছুদ্ধ তীহাদিগের সন্তানের পক্ষে, বিশেষে পুত্রগণের . 

পক্ষে ততদুর স্বাস্থ্যকর নহে। নারীদেছে জননেন্দ্রিক্স এবং লাঁলনেন্ত্রিয়' 

এই উভয়বিধ ইগ্ট্রিন্ের এক্সপ সন্বন্ধ, যে যদি প্রথমোঁক্ত ইন্দ্রিয় পুত্রজন্ম- 

প্রদানে অন্থুপুতুক্ত' হয়, শেষোক্ত ইন্্রিয্ও পুত্রের লালনকার্ধ্যে 
সেইব্বপ অনুপযুক্ত হুইবে। এরূপ অবস্থার পুত্রগ্রণের আহারের জন্ত' 

তাহাদিগের জননীর 'স্তনদৃধ্ধ অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর স্তনহুদ্ধের- 
আবহাক। ৮. এ 

এক্প প্রহ্থতিগণের ষে স্তনছুগ্ধের পরিষাঁথ কম হুইবে তাহা নহে, 
প্রচুর হইলেও সন্তানের পক্ষে অনুপকারী। প্রন্থতি গণ প্রীয়ই বিশেষে 
গর্ভবস্থায়, যে সকল খাদ্য. গুক্ষপাঁক এবং পীড়ালক, মুখরোচক 
বলিয়া দেই' সকল খাদ্যই ভঙ্খদ করিরা থাকেন, এবং মুখে তাল নাঁ 
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লাগিলে সুখার্যসমূহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।' এই সকল খাদ্যের 
কাঁধ্য স্তবহ্গ্ধের উপর হইক্া থাকে। এই কারণে শিশুগণের অস্ত্র 
উদরাময় প্রতি পাকাশগন ও আন্ত্রের নান! পীড়া হইয়া থাঁকে। 
অধিক দিন ধরিয়া প্রহৃতি এই সমস্ত অখাদ্য আহার করিলে, ক্রমে 
শিশুর পরিপাকবস্ত্রের একরপ স্থারী বিশৃজ্ষল! হইয়া পড়ে, এবং তাহা 
হইতে ক্রমে তাহার জীবনিশক্তির হাস হয়। স্থতরাং শিশু সন্ধজেই 
যে কোন সাংঘাতিক পীফাঁর আক্রান্ত হইতে পাঁরে। প্রস্থতির দেহে 

পরিপাক কার্ধ্য প্রত্যহ সুশ্খলে সম্ধীদিত হইলে, তাহার সম্তানগণের 

দেহে কোন পীড়া সহজে প্রবেশ করিতে পায় না। 

যে পরিবারে কন্তা সন্তান অধিক, সেই সকল পরিবারে পুত্রের 

লালনার্থ প্রস্থতির আহার এবং পরিপাঁক শক্তির বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা 

এবং তদন্থযায়ী পথ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যদি স্তনহগ্ধে বিশেষ 
দোব থাকে, তাহ হইলে কাঁলবিলম্ব ন! করিয়! সুস্থ এবং সবল ধাত্রী 

নিম্োগ করা কর্তব্য এবং তাহার পথ্যেরও বিশেষ বিবেচনা করিয়া 

বন্দোবস্ত করা অবশ্ঠ কর্তব্য । এ শ্রেণীর স্ত্রীলৌকগণের কোন্ খাদ্য 
শিশুর উপকারী এবং কোন্ খাদ্য অপকারী, তদ্বিষয়ে কোঁন বিবেচনা 
শক্তিই নাই। এস্বলে খাদ্য ও অথাদ্যের বিচার যে কেবল স্তনহুদ্ধের 

পরিমাণ বুদ্ধির জন্য তাহা! নহে । শিশুর পক্ষে হুদ্ধের উপকারিতা, এবং 
ভুক্ত-দ্রবোর উত্তম পরিপাক দ্বারা যাহাতে স্তনছগ্ধের পুষ্টিকারিতা 

গুণের বুদ্ধি হয় এই ছুইটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । যদি 
ধাত্রীর শারীরিক অবস্থা ভালর্ূপ কিছু জানা«না থাঁকে, কোন বিচক্ষণ 

চিকিৎসক দারা তাহার পরীক্ষা কর্তব্য । স্তনহুপ্ধ শ্বাস্থ্যকর না হইলে, 
তাহার পরিবর্তে কোনরূপ ক্কত্রিম খাদ্যের বাবস্থা শিশুর পক্ষে বিশেষ 

হানিজনক এবং তাহ! হইতে নানারূপ সাংঘাতিক পীড়া হইবার সম্ভাবন!। 

ছ 
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'পল্লীগ্রামের স্থুলীতল স্বাস্থ্যকর বায়ু যে সকলের পক্ষেই বিশেধ 
উপকারী, বোঁধ হয় সকলেই ভালরূপ জানেন। ুর্বল প্রস্ততিগণের 
এবং তাহার্দিগের অন্ুস্থ সন্তান্গণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপ- 

কারী আর কিছুই নাই। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে এবপ অনাবদ্ধ নির্মম 
বাযু সেবন প্রত্যেক শিশুরঃপক্ষে নিতাস্ত প্রয়োজনীয় । বৎসরের এই' 

সমস্ষবে গৃহের বাহিরে ভ্রমণ, অঙ্গ সঞ্চালন গুভৃতি বালক বালিকাগণের 

পক্ষে মহ! উপকারী । 



দশম অধ্যায় । 

গৃহপালিত পশুগণে এই প্রারুতিক নিয়ম প্রয়োগ । 
মনুষ্যজীতির ন্তাঁয় পশুগণেতেও এই প্রাক্কততক নিয়ম অতি সহজেই: 

প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার কারণ, পশুগপের মধ্যে আহার 

বিহারাদি দৈনিক সমস্ত কার্ধ্যই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমান। বিশেষে 
মন্ুষ্যের স্তাঁয় পশুগণ কাঁমরিপুর . প্রশ্ররদান ঝ। স্বাস্থ্যহানিকর কোন 
কার্ধ্যই করে না। স্মৃতরাঁং সে সকল প্রশ্রয্ন দমনের জন্য তাহাদিগের 
কোন চেষ্টীরও আবশ্তক হয় ন|। 

পুরুষজাতীয় শীবক উৎপন্ন করাইতে হইলে স্ত্রীজাতীয় পশু সম্বন্ধে 
এই কয়টা বিষয় দেখ আবশ্তক। পশুটী সুস্থ সবল ও পুর্ণযৌবনা 

হইবে। সঙ্গমের পুর্বে বুদূর হইতে আগমন বা অন্য কোনরূপ পরিশ্রম 
হেতু দৈহিক ক্লান্তি কিছুমীত্র তাহার থাকিবে না। সহবাসেচ্ছা বিশেষ- 
রূপে উত্তেজিত না হইলে, তাহাকে পুরুষ পশুর কাছে লইয়া যাওয়া, 
এবং উত্তেজন। কালে একবারের অধিক মহবাঁস করিতে দেওয়া উচিৎ 

নহে। একবারের অধিক্ষ সহবাসে সহবাসেচ্ছা। ম্বভাবতঃ 'কমিয়া 

আঁইসে” এবং ষ্দি শেষ সহবাসে গর্তসঞ্চার হয়, ভ্ত্রীজাতীর শাবক 
হইবারই সম্ভাবনা । 

গ্রীজাতীয় পণ্ড অল্পঘয়স্কী হইলে, কোন অপরিচিত পুরুষজণতীয় গপ্ 
দেখি তাহার ভয় হইতে পারে। সেই ভয়হেতু তাহার কাঁমোতে- 

জনাও হাস হইয়া যায় । এরূপ অবস্থায় উত্তেজনা কালের কিছু দিন 
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পুর্বে এ উভয় পশুকে একত্রে এবং অন্ত পশ্ুগণ হইতে ম্বতঙ্্র চবিতে 
দেওয়া উচিৎ। তাহাতে কিছুদিন পরে তাহার সে ভয় আর থাকিবে 
না এবং ঘথাকালে ইচ্ছা পূর্বক তাঁহার নিকট যাইতে পারিবে । ফল 
কথা, স্ত্রী জাতীয় পশুর অপেক্ষ। পুরুষ জাতীয্ পশুর দৈহিক শক্তি এবং 
কামোত্েজনা কম হওয়া আবশ্তক, অন্ততঃ দৈহিক অবস্থা তাহার 

'পেক্ষা কোন মতে ভাল হইবে না। এস্থলে পাঠকের স্মরণ রাখা, 
কর্তব্য যে, “দৈহিক অবস্থা” কথার অর্থ স্থুলকাঁয় নহে, দৈহিক যথেষ্ট 

শক্তি এবং স্বাস্থ্য । 

পশ্থোখপার্দন ব্যব্সাঁয়ী অনেকে বলিয়াছেন যে, যেখানে স্ত্রী এবং 

 পুরুষজাতীর পণ্ড একত্রে বিচরণ করে, সেখানে পূর্ণ যৌবন স্ত্রীজাতীয়, 
পণ্ডর সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষজাতীর পশুর সহবাসে, পুক্ুষজাতীক্ক 

শাবক হইবার অধিক সম্ভাবনা এবং অন্পবয়স্ক! ভ্ত্রীজাতীয় পশুর সহিত 

পুর্ণব্যস্ক পুরুষজাতীর পশুর সহবাসে ভ্্রীজাতীয় শাবক হইবার অধিক 

সম্ভাবনা । এ কথ। সপ্রমাণিত এবং উল্লিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের 
'অধীন। অন্পবরস্ক পুরুষজাতীর পশ্তর সহবাসম্পৃহা পুর্ণবয়স্কা স্ত্রীজাঁতীয় 

পণ্ডর অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। সেইরূপ অল্পবয়স্ক স্ত্রীজাতীয় 

পশ্ডর সহবাসম্পৃহ! অধিক বয়স্ক পুরুষজাতীপ্ন পণ্তর অপেক্ষা কম হইতেই, 
হইবে। সুতরাং স্ত্রীজাতীন়্ প্ত পুর্ণবরস্কা হইলে পুরুষজাতীগ শাবক 
এবং অল্পবয়স্ক হুইলে স্ত্রীজাতীক্স শাবক হইবে। স্ত্রীজাতীয় শাবক 
উৎপাদনার্থ কামস্পৃহ! বিবয়ে স্ত্রীজাতীয় পশ্তর অপেক্ষা পুরুষঁজাতীক় 
পশুর অবস্থা অধিক ভাল থাক আবশ্তক। অনেক স্ত্রীজাতীয় পশুর 

দন্ত একটা পুক্রুৰ জাতীয় পণ্ড রাখা হইলে, এক সঙ্গমের পরক্ষণেই 
তাহার হুর্বলত এবং কাস্তি দূর হইবার পূর্বে অন্ত স্ত্রীজাতীয় পণ্ডকে 

ক্টাহার নিকট লইয়া যাওয়া উচিৎ নহে। বরং মধ্যে ছুই এক 



[ ১০৩ ] ১ 
দিন যাইতে দেওয়া কর্তব্য। যদি স্ত্রীজাতীয় পশুর দৈহিক অবস্থা । 
ভাল হয়, তাহা হইলে আরও কিছু দিন যাইতে দেওয়া! আবস্ঠক। 
স্্রীজাতীয় শাবক উৎপন্ন করাইতে হইলে, পূর্বব হইতে এরূপ বন্দোবস্ত ! 
করিতে হইবে যে, যে বুষের সহিত সঙ্গম হুইবে, তাহার কামস্পৃহার 
বৃদ্ধি করিবার অন্ত তাহাকে অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল কোন গাভীর 
নিকট যাইতে দেওয়! না হয়। এপ করিতে হইলে গাভীর প্রথম 
কামোতেজনা কাল বিনা সহবাসে যাইতে দিয়া, তাহার পরবর্তী ! 
সময়ের জন্য এরূপ বন্দোবস্ত কর্তব্য। এদিকে 'গাভীকে সামান্ত 

আহার দেওয়া কর্তব্য, এবং সঙ্গমের কিছু পুর্বে পরিশ্রমের ছারা 
তাহার দৈহিক বল এবং কামম্পৃহা কমাইবার জন্য কিয়ৎদুর : 
তাহাকে চালাইয়া আনিয়া ক্লীন্তদেহেই বুষের সহিত সহবাস করিতে 

'দিলে, তাহার জ্রীজাঁতীয় শাবক হইবাঁরই অধিক নম্ভাবনা। | 

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সামান্ত লঘু আহার বা তেজঙ্কর : 

আহার, ছুই একদিনের জন্ত নহে, কিছুদিনের জন্য ক্রমাগত 
দেওয়া আবস্তক। যতদিন গাভী দুগ্ধ দেয়, সে সময়ের মধ্যে ছুই ; 
একদিনের পুষ্টিকর আহারে তাহার সহবাসম্পৃহার বৃদ্ধি সাধন কখন 
সম্ভব নহে। কারণ এই সময়ে ভূক্তবস্ত প্রধানতঃ স্তনহুগ্ধের বৃদ্ধি করে, 
দৈহিক বিশেষ কোন উপকার তাহা হইতে হয় না। কিন্তু ছুই! 

একদিনের পুষ্টিকর আহারেই এবং ছই একদিনের বিশ্রামেই বুষের ! 

বৈহিক অবস্থ! ভাল হইতে পারে, এবং বহু সঙ্গমের সমস্ত ক্লাস্তি 

দূর হইয়া তাহার পূর্ণ কামোত্তেজন! পুনরায় হইতে পারে । 
এই গ্রন্থ প্রকাশিত হুইবার পূর্বে, যখন ইহার হস্তণি[ পনাত্র ' 

প্রকাশকগণকে দেওয়। হুইয়াছিল, ঠিক সেই “সময়েই ৯৮৮৪ হ্রী্ : 

'অব্ের.৫€ই জুলাই তারিখের ণররাল নিউইয়রকীর” নামক পত্তিকাস্ক 
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পম্থেচ্ছায়, পশুগ্রশের জী ঝা পুক্রঘ শাবক উৎপাদন”, নামক প্রবন্ধে, 
'অন্থ অনেক তরুযুক্তির মধ্যে এই কক্সটী কথা লেখা ছিল; “টেন্সাস 
নগরবাপী ডি ডি ফিয়োট নামক একব্যক্তি বলেন, তিনি কেবল 
খাগ্যের বন্দোবস্ত ছারা আপন ইচ্ছামত তাঁহার পশুগণেকক্ত্ী এবং 
পুরুষ জাতীর শাবক উৎপাদন করাইয়াছিলেন। যখন ভিনি সী 
জাতীয় শারক ইচ্ছা! করিতেন, বুষের, নিকট লইয়। যাইবার পুর্বে, তিনি 
কিছুদিনের জন্ত গাভীকে ঠাণ্ডা লঘুপাক আহার দিতেন এরং যেই 
মস বুষকেও গুরুপাক কামস্পৃহার উত্তেজক আহান্ন প্রদান করিতেন। 

পুক্রম জাতীর শাবক ইচ্ছা করিলে তিনি ইহার বিপন্টীত উপায্র অবলম্বন 

করিতেন ।” | 

এ. কথ। গুপি সভ্য বলিয্বা সপ্রমাণিত এবং এ গ্রন্থের মতের 

সহিত সম্পূর্ণ মিলিতেছে; অর্থাৎ কন্তা! সন্তানের জন্মদানে, স্ত্রী 
অপেক্ষা পুরুষের দৈহিক এবং জননেক্দ্রিয় সম্বন্ধে অধিক বল থাকা 

আঁবশ্তক এবং পুত্রসস্তান লাঁভার্থ স্ত্রীর অধিক বলবতী হুওয্া। আবশ্তক । 
পাঠকবর্ণ পরে দেখিবেন যে, আহার ভিন্ন আরও অন্য উপায়ে এই 

ৰল লাভ করিতে পারা যান্ব। ১ 

১। পরিশিষ্ট বা । 



একাদশ পরিচ্ছেদ । 

পুর্বোলিখিত প্রাকৃতিক নিয়মের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
আজকাল বিজ্ঞানের যেরূপ প্রাছ্র্ভাবঃ তাহাতে কোন ব্যক্তিই 

হয়ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বিনা কেবল পরিদর্শন হুইতে স্থিরীককত 
কোন মীমাংসাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিগা গ্রহণ করিবেন না। 

স্থতরাং এই গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের সহিত বিজ্ঞানজ্রগতের ক্িক্নপ 

সম্বন্ধ, তাহার আলোচনাও নিতাস্ত আবন্তক । | 

কোন চিকিতৎমক যদি কার্ধযতঃ দেখিয়। থাকেন যে কোন এক 

ওঁরধ কোঁন পীড়ার দমন পক্ষে বিশেষ উপকারী, তথাপি যতক্ষণ 

নাতিনি সেই ওষধের কার্যযপ্রণালী এবং আরোগ্যশক্তি, বিশেষদ্ধপ 

আলোচনা দ্বার নিরমবদ্ধ করিতে পারেন, ততক্ষণ সেই ওষধের 
আরোগ্য কার্যের নিশ্চয়তা স্বন্বন্ধে তীহার যথেষ্ট সন্দেহ থাকে । 

্রন্থকর্ত| বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত নহেন। তথাপি ভ্রণের স্ত্রী,বা পুরুষ- 

দেহপ্রাঞ্তি যে শক্তির অধীন এবং যে শক্তির ছারা উতিদ্বধ এবং 

জীবগণের স্বরূপ উৎপাদনের জন্য, স্ত্রী এবং পুরুষের সম্মিলন, ব! 

সম্মিলনেচ্ছা হইয়। থাকে, দে সকল বিষরের বহু আলোচনার পর 

নিয্লিখিত বৈজ্ঞানিক মীমাংস! স্থির কণ্দিয়াছেন। এই বৈজ্ঞানিক 

মীমাংসা ব! নিয়ষাধীনে, স্ত্রী ও পুরুষের সম্মিলন এবং ভ্রণের জীব. 

পুরুষ দেহ প্রান্তিরূপ ছুইটা কাধ্য হইয়। থাকে । 

যে শক্তির দ্বারা সন্তানোৎপাদনার্থ স্ত্রী এবং পুরুষের সম্মিলন 
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হুইয়া থাকে, তাহা তড়িতের একটী শক্তি বা কার্ধ্য মাত্র। জীব, 
দেহের এই তর়িৎকে শারীর তড়িৎ (92)11021 91900110165) ব্লা যা। 

তড়িতের এই শক্তিও তড়িতপদ্দার্থেরই কৌন গুঢ় নিয়মের অধীন। 
তড়িৎ সম্বন্ধে সাধারণ প্রচলিত মত এই যে, ইহা দৃষ্টির অগ্োোচর 

দুই তরল পদার্থ বা শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। এই ছুই পদার্থকে 
উত্তাপ ঘর্ষণ কিন্বা রাসায়নিক কাধ্যের দ্বারা পৃথক কর! যাঁইতে পারে। 

কিন্তু এই ছুইয়ের পরম্পরের সহিত এন্সপ সম্বন্ধ যে, পৃথক হইলেই আবার 
তাহার! পরস্পরের সহিত মিলাইয়া যায়। এই সম্বন্ধ হেতু উদ্ভিদ এবং 
জীবজগতে উৎপাদন কাধ্যের সহিত এই তড়িৎ কার্য্যের সামঞ্জন্ত আমরা 
অনেকাংশে দেখিতে পাইব। 

তড়িৎ পদার্থের প্রক্কতি ও গুঢ়তত্ব সম্বন্ধে আলোচন! এস্থলে অনা" 

বস্তক। জীবোৎপত্তিবিষয়ের স্যার ইহারও গুঢ় তত্বসমৃহ 'এখনও অন্ধ" 
কারাচ্ছন্ন। এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তড়িৎ সম্বন্ধে 

দুইটী মত দেখা যায়। প্রথমটা এই যে, তড়িৎ একটী অমিশ্র পদার্থ । 
ইহার অস্তিত্ব ছুইরূপে প্রকাশ পায় ঃ কোন্ বস্তুতে ইহার আধিক্য এবং 

কোন্ বস্ত হইতে ইহার এককপ নিঃশেষ। এই ছুই অবস্থা হইতে 
ইহার দুইটা নাম হইয়াছে, পজিটিভ. (9০91৮%৫) এবং নেগ্েটিত, 
( 0০/৮%09 )1* ছিতীয় মতটাই সাধারণ প্রচলিত মত। সেই মত 

এই যে, ছুইটী অমিশ্র বস্ত্র মিশ্রণে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। সেই ছুইটা 
বন্ধর, নাম কাচজ তড়িৎ (5166085 616605611) এবং লাক্ষাজ তড়িৎ 

(:51578089 ০1০96716105) 1 “এক টুকরা কাঁচ বদি এক টুকরা ফাঁনেল 
“ক ররর, 

সপ জান তব কাপ সপ ্স 

* ডাক্তার দ্ুগাদান কর তাহার ভৈষঙ্গতত্বে থে ছটা নান দিপ্লাছেন, উপণুক্ত 

বোধে আমর! তাহাই গ্রহণ করিলাষ। তিন প্ঠিটিভ তড়িতের নাম পুক্ুন তড়িৎ 

এবং মেপেটিভ তড়িতের নাম প্রকৃতি তড়িৎ দ্িয়ছেন। 
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ঘা অন্ত কোনরূপ পশমী কাপড় দিয়া অনবরত ঘর্ধর কর! বায়, তাহা 
হইলে কাচ কাঁচঙ্গ তড়িৎ গ্রহণ করে। সেইরূপ গাঁলার বাতি বা অন্ত 

কোন লাক্ষাজাতীয় পদার্থ ঘর্ষণ করিলে সেই লাক্ষাঙ্বাতীর় রহ 

লাক্ষাজ তড়িৎ গ্রহণ করে। 

তড়িতের এই ছুইটী অমিশ্র পদার্থের কার্য্য সন্তান লাভার্থ স্ত্রী রং 

পুরুষের দন্মিলনে স্পষ্টই দেখা যাঁয়। জীব ও উত্ভিদ্গণ যখন পূর্ণযৌবন 
প্রাপ্ত হুয় এবং তাহাদিগের দেহে জীবনিশক্তির পুর্ণ সঞ্চার হয়, তখন 
পুরুব জননেন্ছিক্বে পুরুষ তড়িৎ এবং স্ত্রী জননেক্ট্রিয়ে প্রকৃতি তড়িৎ 

সঞ্জাত এবং একত্রিত হয়। স্থুতরাং এ উভয় তড়িৎ পদার্থের 

পুনমিপনরূপ কর্ম হেতু, লৌহ এবং চুম্বকের আকর্ষণের স্তা্ম জগৎ 
ব্যাপিয় গ্রতে;ক জাতীয় জীবেরই স্ত্রী এবং পুরুষের সক্মিলনেচ্ছা হ্ইয়! 

থাকে । উদ্ভিদ জগতে এবং মত্ত প্রভৃতি জীবগণের মধ্যেও, স্ত্রী ও 

পুরুষ-সঞ্জাত পরাগ ও গর্তকেশরের রেণু সমূহের এবং বীধ্য ও ভিম্বের 
মিশ্রনে স্ত্রী ও পুরুষ হইতে একপ তড়িৎ পদার্থ দ্বয়ের সঞ্চার হয়। সেই 
তড়িৎ সঞ্চারে ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি ও ডিম্ব জীবে পরিণত হইতে 
আরম্ত হয় । তষ্জিৎ যন্ত্রের যেমন কাচ এবং তাহার উভয় পার্খস্থিত ক্ষুদ্র 

গর্দির ঘর্ষণে কাঁচ কাচজ তক্ডিৎ এবং গদি গুলি লাঁক্ষা'জ তড়িৎ প্রাপ্ত হয়, 

উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের মধ্যেও সেইনপ স্ত্রী এবং পুরুষ জননেক্ট্িয়ের 
উত্তেজনায় বা পরস্পরের সহিত পরিমিত ঘর্ষণে উভর ইন্দ্রিয় হইতে 

তর্ডিৎ পদার্ঘঘয় নির্গত হইয়া থাকে । তড়িৎ যন্ত্রের স্তায় পুরুষ জননে- 
জ্রিক্ের অণ্ডকোষ কাচের কার্ধ্য এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের ডিম্বাশয় গদির 
কাঁধ্য করিয়া থাকে । এই উভয় যঙ্ত্রই জীবদেহে তড়িতের আখার 
স্বধূপ। এইরূপ ঘর্ষণে যখন এই ছুই যন্ত্রে তড়িতের পরিমাণ অত্যন্ত 
অধিক হয়, তখন উভয় যন্ত্র হইতেই তড়িৎ নির্গত হয় এবং পুরুষ দেহ 



হইতে নির্গত সেই অুঁড়িতের সহিত পুক্ুষষেহের স্বভাবগত বীজ জমূহ 

সরীর দেহে প্রবিষ্ট হয়। এন্থলে ইহাও ম্মরধ রাখিতে হইবে যে, এই 
বীজ এবং তড়িৎ ছুইটা ভিন্ন বস্ত। বীজ না খাকিনেও তত্তিৎ রর 
হইতে পারে এবং তড়িৎ বিনাও বীজ থাকিতে পারে। 

তড়িৎ সম্বন্ধে স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদে জীরগণের জাতিগত বিভিন্নতা 
উল্লিখিত তড়িৎ ধর্মে প্রমাণিত হইতেছে, অর্থাৎ পুরুষে পুরুষ ৰ! 
কাচজ তড়িৎ এবং জ্ীতে প্রকৃতি ব লাক্ষাজ তড়িৎ সঞ্জাত হয়৷ 

আবার জাতিভেদে জীবগণের তড়িৎ-লক্ষণও ভিন্নরূপ হয় । এই কারণে 

জগৎ ব্যাপিয়াই দেখ! যাঁর, জীৰগণের মধ্যে কেবল স্বজাতীর স্ত্রী ও 
পুরুষে সহবাঁস হুইরা থাকে । এক জাতী্ পুরুষ জীবকে অপর জাতীক্ত 
স্ত্রী জীবের সহিত সহবাস করিতে অতি অল্পই দেখা ষায়। তাহার 
কারণ এই যে, এক জাতীয় স্ত্রী এবং পুরুষ জীবে যে সকল পদার্থের 
রাসাক্জনিক কার্ধ্য দ্বার! তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহাদের পরস্পরের সহিত 

বিশেষ একটা সম্বন্ধ থাকে। ভিন্ন জাতির মধ্যে সে সকল পদার্থের 

সেরূপ তড়িতসন্বন্ধ থাকে না। 

এই তড়িৎ সমস্ত দেহ ব্যাপি কখন থাকে না। কেবল সহ্বাস- 

কালে জননেক্জ্রিয়ে উৎপন্ন হয় । কিন্তু ইহা। সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া থাকে, 
একথ| সাধারণতঃ অল্পেই বিশ্বাস হইতে পারে। অনেক স্থলে দেখা 

গিগ্লাছে যে, পুর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত কোন যুবক অন্ধকার গৃহে কাহারও হাত 
ধরিলে, তাহার শরীর ও মনের ভাবে, ছিনি কোন বালকের হাতত 

ধরিয়াছেন বা কোন স্ত্রীলোকের হাত ধরিক্লাছেন ঠিক বলিতে পারেন ) 

বিশেষতঃ র্দি সেই সময়ে দ্রীলোকটার সহবাসম্পৃহা!' কিছু অধিক 

থাকে । 

নিউইয়র্ক নগরে এক ব্যক্তি ব্যভিচাপ্ দোষে বিচারাঁলয়ে তাহার 
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শ্লীরে পরিত্মাগ করেন। আ্ত্রীলোকটা তাঁহার দোষ স্বীকার করিস) 
তাহার স্বামীর নিকট ক্ষম। জ্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যে তত্র 
অপরাধিনী, নহেন তাহার প্রমাণের জন্য বলিয়াঁছিলেন, তীত্যার এ. 
কুঅভিলাধ পূর্বে এক যুন্র্তের জন্য, মনে আদৌ স্থান পাস্ত্র নাই. 
একদিন প্রত্যুষে তিনি কোন সাংসারিক কার়্যবশত্রঃ ব্যভিছান্ী 
ফুবকের গৃহে প্রবেশ করিয্মাছিলেন। সেই: খুবক তাহার স্বাশীর 

নিকট আত্মীস্ক ও তাহাদের সহিত এক বাড়িতেই থাকিতেন। গৃহে 

গ্রবেশ করিবা মাত্র দেই ব্যক্তি তাঁহার হস্ত ধারণ করিলে মেই 
মুহুর্তেই তাহার শরীরে ষে কি এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, 

যে, তিনি আর আপনাকে শাসন করিতে পারেন নাই। ধাহার। এই. 

কথাগুলি শুনিয়্াছেন, তীহারাই স্ত্রীলোকটীর এই সকল সরল বাক্যে 

হাসিয়া! উঠিক্লাছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি উল্লিখিত তড়িৎ, বিষয়ক, 
মুত ভ্রমমূলক ন। হয়, স্ত্রীলোকটার প্রত্যেক কথ সত্য বলিয়া! অনায়াসে ' 
বিশ্বাস করা যাইতে পারে। 

নায়ক নায়িকার পরস্পর পরস্পরের প্রেমমাথা হস্তধারণে তাছাদিগের 

দেহ ও মনের যেরূপ ভাব হয়, অনেক উপন্যাস ও পদ্যগ্রন্থে উত্তমরূপ 

বর্ণিত আছে। বিবেচক্ পাঠকগণ, কবির কবিত্ব নষ্ট হইলেও, তাহার, 
প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে যত্রবান হইবেন সন্দেহ নাই ।, 

রাসায়নিক তড়িৎ বিষয়ক আর একটা গুঢ় তত্ব ড় এই মত 

বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে । অধিকাংশ তড়িৎবিদ্যা বিষয়ক 

পুস্তকে ৫০ কিম্বা ৬*টা অমিশ্র পদার্থের* নাম দেওয়া থাকে । সেই; 
নামল এরূপ ভাবে শ্রেণীবদ্ধ. যে, প্রত্যেক ছুইটা পদার্থের উপারেরটা' 
পজিটিভ ব! পুরুষ এবং তৎপরবঞ্ডিটী নেগেটিভ ব! প্রকৃতি গুণসম্পন্ন ». 
অর্থাৎ প্রথমটা পুরুষ, দ্বিতীটা প্রক্কতি; দ্বিতীয়টা পুরু তৃতীরটা 
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প্রক্কৃতি ? তৃতীপ্নটা পুরুষ, চত্ুর্থটা প্রক্কৃতি। এইবপে প্রত্যেকটা তাহার 
পর্নবস্তিটার সহিত সন্বন্ধে পুরুষ ও পূর্বাবর্তিটার সহিত সম্বন্ধে প্রকৃতি! 
এই নামের তালিকার, প্রথমটা, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী 
পুরুবভড়িৎ উৎপাদক পদদীর্ঘটীর নাম পোটাপিয়ম এবং শেষোক্ত প্রকৃতি, 
তদ্ধিৎ উৎপাদক পদার্থ টার নাম অক্সিজেন । প্রথমটী আল্কালী, বা 

ক্ষার জাতীয় বস্তর মধ্যে প্রধান। শেষোক্তটী আযসিড্ব! অগ্রজাতীক্ক 

পদার্থের মধ্যে প্রধান। ক্ষার এবং অক্রের রাসাকনিক গুণ ষে 

বস্ততে যে পরিমাণে আছে, সেই পরিমাণান্ুসারে পদার্থগুলি তালি- 
কষা স্থান পাইয়াছে। ঘ্বেমন, লোডিম্ম পোটানিক্মম অপেক্ষা অন্ন 

ক্ষার যুক্ত, সতরাং তাহা পোটাপিয়মের পক্ষে প্রতি কিন্ত তাহার পর- 
বর্তী লিখিয়ম অপেক্ষা অধিক ক্ষার যুক্ত, সুতরাং তাহা লিবি- 
বমের পক্ষে পুরুষ । ..রসার়ন শান্ের সমক্ষারাত্ পদার্থসমূহের 

তালিকাঁও এইরূপে প্রস্থত হইয়াছে এবং সেই পদার্থসমূহ্র 
পুরুব ও প্রকৃতি তড়িৎ্গুণের পরিমাণাহ্থসারে তাহাদের নাম এবং 

শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে । 
এই রাসায়নিক সম্বন্ধ তড়িৎসন্বন্ধের আর একটা নাম মাত্র; 

অথবা, সম্ভবতঃ তড়িৎকার্ধয আর কিছুই নয়, কেবল ক্ষার এবং 

অগ্ন পদার্থের রাসায়নিক কাধ্য মাত্র। এ বিষয়ের আলোচনা এ 
পুস্তকের অন্তর্গত নহে। তবে এই পধ্যস্ত বল] যাইতে পারে যে, 
এই রাসায়নিক তত্ব হইতেই, তড়িৎ যে কি পদার্থ, ক্রমে প্রকাশ 
পাইবে। ধ 

বহুদিন হইল, স্গ্রসিদ্ধ রসাকনতত্ববিদ পর্ডিত 'ক্রাঞ্জ সাইমন, 
মন্ুয্যপ্েহ হইতে যত প্রকার পদার্থ নিঃস্থত হুইয়া থাকে, পে 
সকল পদার্থেরই বাপায়নিক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন 
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যে, নারীগণের খতুশোণিত অক্পগুণ বিশিষ্ট এবং পুরুষ জাতির বীর্ঘয 
ক্ষার জাতীয়। ুতরাং পূর্বোক্লিখিত ক্ষার এবং অন্পদার্থের সঙ্ধন্ধা 
চুসারে যে স্মভাবতঃ আজননেন্দ্রিয়ে প্রকৃতি তড়িতের ও পুরুষজননে- 

জিয্ে পুক্রষ তড়িতের কার্ধ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা 
হইতে বেশ স্থির করা যাইতে পারে যে, সকল জীবগণের মধ্যে এবং 
উত্তিদগেণের মধ্যেও এইরূপ নিঃস্যত পদার্থসমুহ, স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদে» 

অন্ন বা! ক্ষার জাতীক্ম এবং প্রক্কতি বা পুরুষ তড়িংউৎপাদক হই 
থাকে । 

জী ও পুক্ুষের সহ্বাসন্বপ কার্ষ্যের সহিত তত কার্ষ্যের, 

সম্বন্ধ দেখাইবাঁর জন্ক আর একটী তড়িৎ তত্ব সামান্ত হইলেও, 

এস্কলে উল্লেখ করা কর্তব্য। সম্যক পরিদর্শন দ্বার সপ্রমাণিত 
হইক্সাছে যে, পুকুষ-তড়িংপুর্ণ এবং প্রক্কতি-তঠিতপুর্ণ ছইটা বর্কে 
কোন তড়িৎ সঞ্চারী পদার্থ দ্বার! একত্রিত করিন্ন! দিলে, পুরুষ-তড়িৎই, 
অধিক দূর পর্যন্ত বাই! প্রক্কৃতি-ত$তের সহিত মিলিত হর এবং সেই 
মিলন স্থান প্রকৃতি তড়িৎপুর্থ বস্তর অনেক নিকট। তত়িতের, 

এই ধর্্টা পুরুষে সর্বত্রই দেখ। যার। স্ত্রী জীতির সহিত মিলনার্থ 

পুরুষ জাতিই স্ত্রী জাতির নিকট গিয়। থাকে ১ স্ত্রী জাতিকে পুরুষের 
নিকট যাইতে কদাঁচ দেখা যায়। অনেকে বলিতে পারেন, ইহার 

কাঁরণ পুরুষ জাতির সহবাপেচ্ছ। স্ত্ী্নাতির অপেক্ষা অধিক বলবতী । 
কিন্তু এই কাঁরণন্ী শুনিক্াই পরিতৃপ্ত থাকা কাহারও কর্তব্য 

নহে। 
স্বরূপ উৎপাদন” রূপ এই কার্য অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ উত্তিদ্ 

হইতে মনুষ্য পব্যন্ত দেখ! যার। অন্কবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমরা 
দেখিতে পাই, জীবনের প্রথম লক্ষণ স্বরূপ উৎপাদন । দেখ। হর 
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থে ক্ষুদ্র কণা! প্রথমতঃ অতি সামান্ঠ বায়ু বা দৃষ্টির অগোচর 
কোন তবল পদার্থপুর্ণ অচেতন জড় পদার্থ বগিক্পা। যোঁধ 
হইয়াছিল, তাহা হইতেই আবার তদস্ুরূপ একটী কণা উৎপন্ন 
হইযীছে। এইরূপৈ, যে সকল পদার্থে ' আহার "প্রভৃতি কেখন সপ 
কাঁধ্যই দেখা যায় না, তাহাতেও জননকার্্যের প্রমাণ স্পষ্ঠ 
পাওয়া যায়। উত্ভিদগণের মধ্যে এই জাতীয় উতিদ সর্ধ নিগ্ন 

শ্রেণীস্থ । ইহাদের স্ত্রী বা পুরুষ লক্ষণ কোন বূপে প্রকাশ পা 
না। ইহাদের উচ্চ শ্রেণীস্থ উত্তিদ্গণের স্ত্রী ও পুরুষ চিইু 

দেখিতে পাওয়া যায়ঃ যেমন, পুম্পের পরাগ কেশর ও গর্ত কেশর। 
এই শ্রেণীর বৃক্ষে একই পুণ্পে ছুইরূপ কেশর দেখা যাক়। তছ্চ্চ 

“ শ্রেণীর বুক্ষসমূহে এই স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্ু ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পে দেখা 
সায়, অর্ধ, একই বৃক্ষে কতকগুলি পুম্পে পরাগ কফেশর ও কতক্- 

গুলি পুষ্পে গর্ভতকেশর হয়। ইহাদেরও উচ্চশ্রেণীস্থ উত্তিদগণের 
'-অধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ জীবগণের ন্যায়; অর্থাৎ এক জাতীক্র 

কতকগুলি বৃক্ষে কেবল মাত্র স্ত্রী জাতীর পুষ্প এবং কতকগুলি 
বৃক্ষে পুরুষ জাতীয় পুষ্প উৎপন্ন হয়। এই সকল বিষয় দেখিলে 
বেশ বৌধ হয় যে, স্বরূপ উৎপাঁদনই জগতের সর্ব প্রধান লক্ষ্য। 

'অন্ঠ সকল কার্ধযই তাহার উপলক্ষ্য মাত্র। এন কি, যে সকল 
ফল মূল আমরা তক্ষণ করি, সে সক আর কিছুই নয়, কেবল 

বুক্ষগণের ' বীজ অন্থুরিত ও বদ্ধিত হইবার জন্য আবশ্তক সঞ্চিত 

খাগ্। 
:+ সড়িৎ কার্ধ্যদ্বারা 'কিরূপে গর্ভস্থ ভ্রণশিশু "স্ত্রী বা পুরুষ দেহ 

প্রান্তর হয়, তাঁহা স্পষ্ট যুষিবার জন্য তড়িতের এই. ছুইটা গুণ আমা” 

'দিগকে ভাল ন্ধপে খুঝিতে হইবে --. 
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51 তড্তিৎ পূর্ণ কোন একটা পদীর্থ, তড়িংশূন্ত অথচ তদৃগ্রহণ 
সক্ষম অপর একটী পদার্থের সংঘর্ষে আদিলে, তড়িৎপুর্ণ পদীর্ঘটী 
শেষোক্ত পদার্থে তাহার বিপরীত তড়িৎ সঞ্চারিত করিয়া খাঁকে। 
চুত্বক প্রস্তর এবং ছু'চ কিছা ক্ষুদ্র ইস্পাভটুকরা কিস্বা অন্য কোন 
রূপ লৌহের টুক্ষর! ছারা এই তড়িৎ সঞ্চরণ কাধ্যের পরীক্ষা 
হইতে পাঁরে। এই শেষোক্ত পদার্থগুলি যদি প্রকৃতি তড়িতের 
গুণ প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে চুম্বক প্রস্তরের পুরুষতড়িৎগুণবিশিষ্ট 
প্রান্ত তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে। চুক প্রন্তরের 

পুরুষ-তড়িৎপূর্ণ প্রান্ত ছচের এক প্রান্তে স্পর্শ করাইলে, তড়িৎ 
সঞ্চরণ নিয়ম দ্বারা ছুঁচের সেই প্রান্ত প্রকৃতি তড়িৎ প্রাপ্ত হুইয়! 

থাকে। তখন পরস্পরের আকর্ষণে ছু'চটী চুম্বক প্রস্তরে সংলগ্ন 
হইয়া যায়। চুম্বক সংলগে ছু'চের ছুইটা তড়িৎ পৃথক হইয়। যাইলে 
তাহার অপর প্রান্ত পুরুষ-তড়িৎ প্রাপ্ত হয়। ছুঁ'চের এই পুরুষ 
তড়িৎপুর্ণ প্রান্ত অপর একটা ছু'চের এক প্রান্তে স্পর্শ করাইলে, 
সেই প্রাস্ত পূর্বের ন্যায় প্ররুতি-তড়িৎ প্রাপ্ত হস, এবং দ্বিতীক্স 
ছু'চটা প্রথমটাতে অকুষ্ট হয়। এইবূপে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তির 
পদ্িমাণানুসারে অন্ন বা! অধিক সংখ্যক ছুচ পর পর সংলগ্ন করা 

যাইতে পারে। লেডেনরুত বৈদ্যুতিক পাত্রেও এই তড়িৎ সঞ্চরণ 

কাঁধ্য উত্বমন্ধপ দেখা যাক়। এই পাত্রের অভ্যস্তরভাগ পুরুষ 
তড়িতে পুর্ণ করিলে? ইহার বহির্ভীগে প্রক্কৃতি'তড়িৎ একত্রিত 

হয়। এই ভড়িৎ সঞ্চার কার্য কাচের, মধ্য দিয়! হইয়া থাঁকে। 

কাঁচের উপরিভাগ দিয়া ইন্ছার চলাচল হইতে পাঁরে না; স্ৃতরাং 
বাহিরের ও ভিতরের পুরুষ ও প্রকৃতি তড়িৎ পৃথক :ইইয়াই 
থাকে। আবার তড়িৎ সঞ্চাবী কোন পদার্থ খারা এই" দই 
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. দিক'. একত্রিত করিলে এই ছুই তড়িৎও পরম্পরের, টি 

মিলিত হয়। ' 
২1 লেডেন কৃত নি পাত্র ; কতক পরিমাণে টর্িী 

করিয়া, যদি বহির্ভাগের প্রন্কৃতি তড়িৎ ভূমি বা অন্ত কোন বস্তু 
দহিত সংযোগে পাত্র হইতে নির্গত করা যায় এবং অভ্যত্তরের পুরুষ 
তড়িতের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি কর] হয়, তাহা হইলে বহিভীাগের প্রকৃতি 
তড়িৎ অপেক্ষা অভ্যন্তরের পুরুষ তড়িতের পরিমাণ অধিক হুইবে। 
এক্ধপ অবস্থায় পাত্রের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর ভাগ তড়িৎ সধ্ারী 
পদার্থ বারা যোগ করিয়। দিলে, সমস্ত প্রকৃতি তড়িৎ এবং তৎপরিষিত 
পুরুষ তড়িৎ নিঃশেষ হইবে এবং অবশিষ্ট পুরুষ তড়িৎ সেই পাত্রের 
অভ্যন্তরে থাকিবে। এখন ভূমি বা কোন বন্তর সহিত পাত্রের ৰহি- 
ভাগের সংযোগ বদি ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়, অতভ্যন্তরের পুকষ 
তড়িৎ হুইতে পুনরায় . বহির্ভীগে প্রক্কতি তড়িৎ সঙ্শরিত হুইবে। 

এই বূপে ভিন্ন তড়িৎ পুর্ণ দুইটা বস্ত যদি একত্রিত করা 

যায়, অধিক তড়িৎপুর্ণ বস্তটী অপরটীতে নিজ তড়িতের পরি- 
মিতাঁংশ মিশাইয়া তাহাকে তড়িৎশুন্ত পদার্থের ন্যায় করিস থাকে 
এবং অবশিঃ্ ত$ৎ দ্বারা আবার তদ্বিপরীত তড়িৎ অন্তর একটা 

বস্ত নিকটে রাখিলে, তাহাতে সঞ্চারিত করে। 

ভড়িৎদ্বারা কিন্ধপে ভ্রণশিশ্ত স্ত্রী অথব! পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হম 
তাহা ভালরূপে বুঝিবার নিমিত্ত, ইনার উল্লিখিত ছুইটী ধর্ম, বিশেষে 
প্রথম্টী ভালরূপে পাঠ কেরা আবশ্তক। হাহারা এই তড়িৎ 
বিস্তা বিষয়ী ততদুর জ্ঞাত নহেন, হয়ত তাহার] মনে করিবেন 
বে, প্রন্কৃতি তড়িৎ তাহার নিকটস্থ বস্ততে প্রন্কতি তড়িৎ এবং পুরুষ 

ঘড়িৎ পুরুষ তড়িৎই সঞ্চারিত করে। 
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এইটা শ্বরণ করিনা রাখিলে, আমর! সহজেই বুঝিতে পারিৰ 

যে, পুরুষ হইতে উৎপন্ন ভ্রণাংশে ভ্রণজীবকে স্ত্রীদেহ প্রদানের 

একটা শক্তি থাকে এবং ভ্রণের অবশিষ্ট যে অংশ নারী হইতে 

উৎপন্ন, তাহাতেও জ্রণজীবকে পুরুষদ্দেহ প্রদানের একটী শক্তি 

থাক্ষে। কিন্ত প্রস্থতির সহ্বাপম্পৃহার স্বর্পতা ব৷ প্রন্কৃতি তড়িৎ 

সম্বন্ধে ছূর্বলতা! হেতু, তাহা হইতে উৎপন্ন ভ্রণাংশের ক্ষমতা, 
গর্ভতস্ধার কালে প্রবল না থাঁকিতেও পারে। এরূপ ঘবস্থাক্গ 

তরী ও পুরুষের সহবাসে, বখন ত্র ছুই বৈদ্যতিক শক্তি মিলিত 

হয় এবং সেই মিলনে গর্ভসঞ্চার হয়, তখন প্রস্থতি তাহার উপযুক্ত 
শক্তি প্রদানে অক্ষম স্য়েন, অর্থাৎ, পুর্বোলিখিত তড়িৎ-সঞ্চার 

প্রক্রিয়া দ্বারা পুরুষ তাহার পুরুষ তড়িৎ হইতে যে প্রকৃতি তাড়িতা- 

বস্থা আনয়ন করেন, প্রস্থতি সেই প্ররক্রিয়ানুসারে তাহার প্রকৃতি 
তড়িৎ হইতে পুরুষ-তড়িৎ সঞ্চারণ দ্বারা সেই প্ররুতি তড়িতা- 
বস্থার দমনে সক্ষম হয়েন না। এই হেতু, তড়িতের পুর্বোলিথিত 
দ্বিতীয় ধর্মীন্ষসারে, পুরুষ হইতে উৎপন্ন ভ্রণাংশ, প্রন্থতির ভ্রণাঁং” 
শের প্রক্কৃতি-তড়িতেন্ন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুরুষতড়িৎ- 

পুর্ণ হওয়াতে, এই ছুই তড়িতের মিশ্রণের পর, অবশিষ্ট পুরুষ- 

তড়িতাংশ তদ্বিপরীত অর্থাৎ প্রক্কৃতি-তড়িৎ সঞ্চার করিম! 

থাকে । সুতরাং ভ্রণশিশডও সেই তড়িচ্ছক্তির অধীনে প্রক্কৃতি 

তড়িতাবস্থা বা নারীদেহ প্রাপ্ত হয়। সেই তড়িৎসঞ্চালন প্রক্রিয়া 
দ্বারা পুরুষ অপেক্ষা প্রস্থতি অধিক বঈগবতী হইয়া যদি পুরুষ 
তড়িৎ, অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রক্কৃতি তড়িৎ দ্বারা জণে পুরুষ 

তড়িৎ সঞ্চারিত করিতে পারেন, ভ্রণশিশুও সেই পুরুষ টি বা 
পুরুষ দেহ প্রাপ্ত হইবে। 

জ 
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জননেক্দ্রিয়ে যে এইরূপ শঅকটা বৈদ্যুতিক কাধ্য সর্ধদাই হুইয়! 
থাকে, তাহার একটা প্রমাণ এই যে, যে সকল প্রস্থতির অনেকগুলি 

পুত্র ও কন্য1 হইয়াছে, তাহাদের গর্তে পুত্র আছে বা কন্যা আছে, 

ভীহারা গর্ভবন্থাতেই বলিতে পারেন ॥ কারণ পুত্র গর্তে থাকিলে গন্তা" 

বস্থায় তাহাদের সহবাসেচ্ছা। অধিক হয়, কন্য। হইলে সেক্ধপ হম্ম না। 

সম্ভবতঃ সে অবস্থায় গর্তস্থ পুত্রের পুরুষ তড়িৎ প্রশ্ছতির প্রকৃতি তড়ি- 

থকে সর্ব উত্তেজিত করিয়া রাখে । 

উল্লিখিত জীবোৎ্পত্তি বিষয়ক প্রাকৃতিক নিয়মের টা 

প্রমাণ অনেরট। অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে । যদি কালে 

বিশেষ অনুসন্ধান দ্বার! এই তড়িত বিষয়ক বর্ধীগুলি ভ্রমমূলক বলিয়া 

বোধ হয়, তথাপি এই পঁককৃতিক নিয়মটাকে একেবারে উড়াইয়। 
দেওয়া যাইতে পারে না। কোন একটা ওষধের উপকারিত| যদি 
আমর চাক্ষুষ দেখিতে পাই, সেই ওষধের কাব্য প্রণালী কোন বৈজ্ঞা- 
নিক নিয্মাধীন করিতে কোঁন রূপ ভ্রম হইলে, আমরা ওষধের উপকা- 
রিতা অন্বীকার করিতে পারি না। 

€ব” পরিশিষ্ট এবং “আপতি খণ্ড ন+ নামক অধ্যায়টা 
ব্রউব্য। 



পরিশিষ্ট । 

ক (১৯ পৃষ্ঠা )। ৫ 
কার্ল ডিউসিং লিখিত 'কন্তা এবং পুত্রোৎপত্তি সত্বন্বীয় প্রাক্- 

তিক নিক়্ম বিষন্নক প্রবন্ধাবলীর উপর, জন্ হপ্কিন্স, বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্রক্স, সাহেব £ 2969850£ ভা, 1. 77:০0০019 ) 

পপিউলার সায়েন্স, মন্থলি ( 01918) 90190909 71021১17 ) নামক 

মাসিক পত্রের ২৬ খণ্ডের ৩২৩ পৃষ্ঠায় সমালোচনা, করিয়া" 
ছিলেন। অব্যাঁপক বলিয়াছিলেন যে, ডিউসিং সাহেব তাহার আলে! 

চিত বিষয়ের, এতদ্বিযয়ক অন্য সকল লেখক অপেক্ষা; ব্হুসংখ্যক 

বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ভাহার সমালোচনায় তাহা 

দিগের মধ্যে কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল 

বিবরণী হইতে দেখিতে পাঁওরা! যাঁ় যে, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা মহরে 

অধিক রাপিকার জন্ম হয়। সম্ভবতঃ ইহা হুইতেই মীমাংসিত 

হইয়াছে, পআমাদিগের জীবনের অনুকুল অবস্থা হইতে 

বাঁলিক। এবং প্রতিকূল অবস্থা হইতে বালকের জন্ম হয়।” 

কিন্তু গ্রন্থকর্তী বলেন, স্থন্বাস্থ্য সম্পন্ন জীবনের পক্ষে সহরের অবস্থা প্রতি- 

কুল ? এবং প্রচুর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর নির্মল বায়ু ও পরিমিত পরিশ্রম 

জ্নিত যথেষ্ট ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি হেতু গল্লীগ্রামই তাহার অন্থুকুজ 

এবং পন্দীগ্রামের সেই অনুকূল অবস্থা হইতেই মহর অপেক্ষ। পল্লী গ্রামে 

বালকের পরিমাণ অধিক হুইয়1 থাকে । রি, 

বিবরণাবলী হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মৃহ্রের 
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প্রচুর অর্থের আনুসঙ্গিক বিলাপ ও সুখ সম্ভোগকে জীবনের অন্থকৃল 
ভাবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সহরের এই অবস্থায় অধিক বালিকার 

জন্ম হইয়া থাকৈ । ডিউসিং সাহেব বলেন যে, অতি নিকটবর্জী বা এক 
স্থানে জাত নরনারীর সন্তানোৎপাদনের প্রতিরোধী কোন গুঢ় 
প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে এইদ্ধপ ঘটিগ্না থাকে । ক্রক্স সাহেব এ কথাকে 

যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। তিনি বলেন, পল্লী- 
গ্রামের প্রতিকূল অবস্থায় খন অধিক বালকের জন্ম হয়, তখন 

বুঝিতে হইবে বে যথেষ্ট পরিমাণে খাগ্যের অভাবে এরূপ হইয়া 
থাঁকে এবং দেই অধিক বালকের জন্ম মানবজাতির বিলোপ নিবা- 
রণ্র জন্য প্রক্কৃতির একটা কাঁধ্য বিশেষ। যদি খাগ্ের অভাব 
বালকের আধিক্যের কারণ বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তথাপি এই 
আধিক্য হইতে প্রক্কৃতির এই শেষোক্ত কাধ্য কিরূপে সংসাধিত হইতে 
পারে, আমরা বুঝিয়! উঠিতে পারি না। 

 ব্বাজকীয় সভার সভ্য জ্রাঁন্সস. গ্যাণ্টন্ সাহেব ( ঘাঃ17015 08160 

মা. 2. ও.) ১৮৬৯ শ্রীঃ অন্দে হেরিডেটারি জিনীয়স্ (17616011হাঠ 
390108) নামক যে পুস্তক লণ্ডন হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, 

তাঁহার দ্বারা এই পুস্তকে লিখিত মত বিশেষরূপে সমর্থিত. 
হইতেছে। তিনি লিখিয়াঁছেন, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরের লোকলমূহ 
অধিকতর অর্থশালী ও অধিকতর স্সখবিলাস-ভোগী। প্লেই 

কাঁরণে তথাকার প্রন্থতিগণের জীবনিশক্তির হ্রাস ও তৎকাঁরণে 
সহবাস শক্তির লাঁঘবতা “হেতু সহরে অধিক বালিকার জন্ম হইয়া 
থাকে 1. উপরি লিখিত কারণ ইহার কোন কারণই নহে। তিনি 
বহুসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকণরিণীগণ (0)61795599 ) সম্বন্ধে লেই 

পুন্তকের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন--- পু 
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“ দ্বিতীয় চারলসসের রানত্ব কাল হইতে চতুর্থ জর্জের রাজত্বের 
শেষ পর্ধযত্ত, যে নকল সম্্রান্ত জমীদার এরূপ উত্তরাধিকারিণীগ্থকে 
বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি ৯০০. জনের ২₹*৮ পুত্র এবং 
২০৬ কন্ঠ! হইয়াছে । কিন্ত যাহারা অন্ত স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ 
করিয়াছেন, তীছাদ্বিগের প্রতি ১০০ জনের ৩৩৬ পুত্র এবং. ২৮৪ 

কন্তা হইয়াছে । এন্ধপ উত্তরাধিকারিণীগণের মধ্যে শতকরা ২২ জন 

নিঃসস্তান। ১৬ জনের একটী মাত্র পুত্র এবং ১৪ জনের ছুইটা মাত্র 

পুত্র। অপর নারীগণের মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র নিঃসন্তান, 

দশজনের একটা ও ১৪ জনের ছুইটা পুত্র। অনেকস্থলে এই উত্তরাধি* 

কারিণীগণের পরবর্তী ছুই তিন পুক্রষেই বংশের লোপ হই! 

আসিয়াছে । বারটা বিলুপ্ত সনত্রান্ত বংশের মধ্যে আটটা কেবল এইক্প 
বিবাহ হেতু বিলোপ প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে ।” 

গ্যাপ্টন্ সাহেব ইহার কোন বিশেষ কারণ দেখান নাই। তিনি 
এই মাত্র বলিয়াছেন, “এই উত্তরাধিকারিণীগণ যেমন বংশের এক মাত্র 
সম্তান, এই সন্তানগণের বন্ধ্যাত্বও সেই কূপ তাহাদিগের বংশপরস্পরা- 
গত।» তিনি আবার বলিয়াছেন, “এরূপ উত্তরাধিকারিণীগণ কেবল 

যে তাহাদের পিতামাতার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া সমস্ত জীবনের 

মধ্যে একমাত্র সস্তান, এরূপ না হইতেও পারে। হয়ত মৃত্যু হস্তে 
প্রপীড়িত বহু পরিবার মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান হইতে পারে, 
অথব| দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় পক্ষের বিবাহের একমাত্র সম্তান হইতে 

পারে, কিস্বা পিতা বা মাতার মৃত্যুতে আর সন্তান হয় নাই, এন্ধপও 
হইতে পারে। এ সকল স্থলে ইহাদের শামী সন্বন্ধেও  অন্থুলন্ধান 

আবন্তক ; অর্থাৎ তীহারা' তীহাদিগের পিতামাভার একমাত্র সন্তান 
কনা,'সথর। কোন বৃহৎ পরিবারের একমাত্র অবশিষ্ট সস্তান ক্ষিন?, 
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প্রন্থতি বিষয়ও দেখা আবশ্বক। ধাহারা এতঘ্বিষয়ক অনুসন্ধানে বত্ববান 

তাহারা এই অগ্চুপন্ধীনে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই'। 
কিন্তু ইহ! আমার আলোচিত বিষয়ের অন্তর্গত নছে।” 

ডিউপিং এবং গ্যাল্টন্ সাহেবের বিবরণাবলী পাঠ করিলে-_দৈহিক 
শক্তির অভাব এবং দৈহিক কোমলতা হইতে অধিক বালিকার 
জন্ম হয়, এবং প্রচুর ধনশালিনী প্রস্থতিগণের ভোগ বিলাসিতা 
আলম্ত ও ওদাস্যপ্রিয়ত হইতে এরূপ দৈহিক অবস্থা! হইয়া থাকে, 
গ্রন্থোক্ত এই ছুই মত বে সত্য, তাহাতে আমার (গ্রন্থকর্তীর ) বিশেষ 

প্রতীতি জন্মে । সহরেই সচরাচর এইরূপ প্রস্থতি দেখা যায় ) সুতরাং 
সহরেই অধিক বালিকার জন্ম হুইয়! থাকে । 

কানাচে 

খ (৩২ পৃষ্ঠা) 
এই গ্রন্থে যতদুর স্ত্রীলোকের আধিক্য দেখান হইয়াছে তাহাতে 

অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। গতবারের গণনায় অলিঘাঁণি 

পর্কবতশ্রেণীর পূর্বদ্িকের বিভাগ সমূহে ২,৯০,০০* অধিক স্ত্রীলোক 

দেখান হইয়াছে । যদিও এই আধিক্য কেবল মাত্র প্রধান প্রধান 
নগরসমূহে দেখা বাঁর এবং ইংলগ্ডের ১৮৮৩ হ্রীঃ অব্দের গণনাঁয় কেবল 
মাত্র লগুনে ৪,৬৭.৮৮৮ অধিক ভ্্রীলোক দেখান হইয়াছে, তথাপি 
পুরুষগণের বিদেশ গমন এ আধিক্যের কারণ বলিয়! নিদিষ্ট হইয়াছে । 
এ ক্ষথ! যে ও আধিক্যের কোন প্রকৃত কারণই নহে, তাহা স্পষ্টক্ধপে 
দেখাইবার জন্য আমাদি:গর দেশের গতবারেনর গণন। হইতে একটা 

বিবরণী প্রস্তুত কর! হইল। ইহাতে এক লক্ষের অধিক. লোঁকপর্ণ 
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প্রধান প্রধান নগরের স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা এবং ৫ হইতে ১৭ বয়স্ক 

বিদ্যালয্বের বালক বালিকাগণের সংখ্য! পৃথকরূপে দশিত হইয়াছে! 
উপনিবেশ হেতু পুর্বভাগের নগরসমূহে পুরুষ সংখ্যার বৃদ্ধি ও পশ্চিষ্ 
ভাগের নগরসমূহে ইহার হাস হইয়াছে, এ কথা অধিক বয়স্ক ব্যক্তি; 

গণের পক্ষে বল! যাইতে পারে। কিন্ত এরূপ অল্পবয়স্ক বালক 
বালিকাগণের পক্ষে এ কথা৷ কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ এরূপ 

অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ কখন তাহাদিগের .পিতা মাতার সমভিব্যা- 

হার ভিন্ন, বিদেশে গমন করিতে পারে না, এবং পিতামাতার সমভিব্যা- 
হারে গমন করিলে বালক ও বালিক1 উভয়েই গমন করিবে । সুতরাং 
বিদেশগমন হেতু বালক বা বালিকার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কিছুই নাই। 
তুলনার স্থবিধার জন্ত এই তালিকার প্রতি ১০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের 

পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে । বিদ্যালঘের বালক বালিকাগণের সংখ্যা 
দেশের প্রত্যেক বিভাগ (9০9:)15 ) অন্ুযাক্ী গণিত হুইক্পাছিল। 
সুতরাং তালিকায় যেস্থলে বিভাগের নাম নাই, তদুল্লিখিত নগর গুলি 

যেবেবিভাগে স্থিত, বালক বালিকার সংখ্যা সেই সেই বিভাগের 

বলিয়া ধরিতে হইবে । 
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বিস্ভালয়ের বালক বালিকাঁগণের এই তালিকা হইতে. আমরা 
দেখিতে পাইতেছি, এ দেশের পশ্চিম অঞ্চলে ষে সকল নগরে অন্যান্ত 
বিভাগসমূহ হইতে বহুসংখ্যক লোকের আগমন হেতু পুরুষের সংখ্যা 
অধিক বল! হুইস! থাকে, সেই সকল নগরে পুর্র্ব অংশের নগরসমূহের, 
ন্যায়ই অধিক বালিকার জন্ম হইয়াছে। যেমন কুক্ ( চিক্যাগে) 
বিভাগে, ১০* পুরুষে ৯৮.৪ স্ত্রীলোক এই পদ্ষিমীণ দেখান হইয়াছে ; 

কিন্ত বালিকার পরিমাণ প্রতি ১০০ বালকে ১*২.৬। সেপ্ট. লুই বিভাগে 
স্রীলোকের পরিমাণ ৯৫.৩ 3 কিন্তু, বালিকার পরিমাণ ১০৪,৪। আরও 
পশ্চিমে যে সকল নগরে ১৮৮০ খ্রীঃ অবের . গণনায় লোক সংখা. এক 

লক্ষেরও কম ছিল, এবং যে সকল নগরে বহুসংখ্যক লোক 'আপিয়! বায় 

করিয়াছে সে সকল নগরে প্রাপুবয়স্কা স্ীলোকগণের সহিত তুলনায় 
বালিকার পরিমাণ আরও অধিক । ষে বিভাগে মিনিয়াপোলিস্ নগর 

অবস্থিত, তথায় ১৮৮* গ্রীঃ অবে স্ত্রীলোকের পরিমাণ প্রতি ১** পুরুষে 

৮৩.৬ কিন্তু বিগ্তালয়ের বালিকার পরিমাণ ১০৩.৯। যে বিভাগে সেপ্টপল্, 

নগর অবস্থিত, তাহাতে স্ত্রীলোকের পরিমাণ ৮৪.৫) কিন্তু বালিকার 

পরিমাণ অত্যন্ত অধিক--১০৭.৪ | 

, গ্ী(৫১ ষ্ঠ! )। 

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর, অনেকে এই 

প্রাকৃতিক নিম্মমের অনেক প্রমাণ আমার নিকট লিখিয়। পাঠাইয়া- 

ছিলেন। কিন্ত সে সকল গুলিই গ্রস্থোক্ত প্রমাণনমুহের অনুরূপ । 

সুতরাং তাহাদ্দিগের উল্লেখ পুনকুস্কি মাত্র ও তাহাঁদিগ্নের উল্লেখে এই. 

প্রাক্কতিক নি্পম অধিকতর. গ্রতিষ্টিত হইবার বিশেষ সৃন্তাবন! নাই। 



[ ১২৪ - 
এক্ষণে আর একটা বিষয়ের মীমাংসা আঁবন্তক | বাছারা এই গ্রন্থো- 

প্লিখিত মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে নিতাস্তই অনিচ্ছুক, তাহার! 
এস্থলে এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে, গ্রস্থকারের ' মনে, 

যে কোন কারণে হউক, এ মত প্রথমে উদয় হইয়াছিল ? এবং তাহাঁকেই 
নান! প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্ঠে গ্রস্থোক্ত পরিদর্শনসমূহ 

বিশেষ যত্বে সংগৃহিত হইয়াছে। চেষ্টা করিলে ইহাঁদিগের বিপরীত 

ঘটনাও অনেক সংগ্রহ করিতে পারা যায় । 

তাহার উত্তর এই, যদি এ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পুর্বে অপর 
কোন ব্যক্তির দ্বারা অন্য বিষয়ের আলোচনা কালে এই মত মীমাংসিত 

হইয়া থাকে, একপ মীমাংসার উল্লিখিত আপত্তি কোনরূপেই প্রয়োগ 

করা যাঁয় ন। এ গ্রস্থোক্ত বিষয় পুর্ব হইতেই তাহার মনে উদ্দিত হয় 
নাই। অপর" বিষয়ের আলোচনা কালে কথা প্রসঙ্গে এ বিষনটা 
আসিয়া পড়িকাছিল। 

ডাক্তার জন ইক্টন্ হাউ, এম, ডি, (137. ০1)7১ 960010601 

27081) 11. 1). ), মানব জাতির দৈহিক অবস্থা সম্বন্ধে স্ত্রী ও পুরুষের 

ক্ষমতা বিষয়ে বহুকাল ধরিয়া অনেক আলোচনা করেন এবং 

এতদ্বিষয়ক নান? প্রতিষ্ঠালন্ধ প্রবন্ধ অনেক মাসিক পত্রিকায় লেখেন | 
ফিলাডেলফিয়া হইতে প্রকাশিত ১৮৭৩ হ্ীঃ অন্দের ২৭ এ 

ডিসেম্বর ভারিখে মেডিক্যোল টাইমস (21901081298 ) পত্রিকায়, 

মিচিগ্যান্ বিভাগের নবপ্রকাশিত কতকগুলি বিররণীর সাহায্যে 

বিদেশীয় অধিবাসিগণের ত্র বিভাগে জাত শিশুগুলির স্ত্রী ও 

পুরুষমেহপ্রাপ্তি ও তাহাদিগের সংখ্যা বিষয়ে, তাহাদিগের 'উপর 

'তাঁহাঁদিগের জনক জননীগণের কিক্প ক্ষমতা, এতদ্বিষয়ক নানা! 

আলোচনা করিয়া, স্তাহার প্রবৃদ্ধটা এই কর মীমাংসায় শেষ করিয়াছেন! 



[১২৫ 
প১। বিদেশ হইতে আগত নরনারীগণ  সন্তানোৎপাঁদন বিষয়ে 

অধিকতর শক্তি সম্পন্ন এবং তাহাদিগের পুত্রের সংখ্যাই অধিক 1৮ .. 

“২1 দেশীয় পুরুষের সহিত বিবাহিতা বিদেশী প্রশ্থাতিগণ তাহা” 

দিগের স্বামী অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী এবং তাহাদিগ্র 
পুত্রসস্তানই অধিক 1” 

“৩। সুতরাং পুত্রোৎপাদনার্থ প্রহ্তির অধিকতর সম্তানোৎপাদন- 

শক্তি থাক! আবশ্তক এবং কন্যার জন্মদানে পুরুষের এ শক্তি অধিকতর 

হওয়া আবশ্তক 1৮ 

এই শ্রন্থোক্ত তালিকাসমূহের সাহায্যে ১ এবং ২ মীমাংস! সত্য 

'বলিয় পূর্বেই দেখান হইয়াছে । সহরের শ্বদেশবাসিনী দূর্বল প্রস্থাতি- 

গণের সহিত তুলনায় বিদেশাগতা প্রহ্ুতিগণ অধিকতর শক্তি সম্পন্ন । 

সেই কারণেই তাহাদ্িগের বালকের সংখ্যা অধিক। ইহা বিদেশীগণ্র 
কোন জাতিগত লক্ষণ নছে। পল্লীগ্রামের শ্বদেশী স্ত্রীলোকগণের 
শারীরিক অবস্থা বিদেণী ভ্রীলৌোকগণের ন্যায়, এবং তাহাদিগেরও 
পুত্রের সংখ্যা অধিক। এ সকল কথাই পুর্বে এ গ্রন্থে প্রমাণিত 

হইয়াছে এবং ডাক্তার হাউ সাহেবের তৃতীয় মীমাংসার সহিত স্পষ্টই 
মিলিতেছে! 

অপর প্রমাণনমূহ “ঘ+ টাকায় লিখিত হইল. 

ঘ (৫৪ পুষ্ঠা)। 
গ টাকায় উল্লিখিত ডাক্তার ইরক্টন্ হাউ ১৮৮৪ খ্রীঃ অন্যের নিউকইয়র্ক 

'অবষ্টেটিক্যাল জর্ণেল নামক পত্রিকায়, পপুত্র এবং কন্তা সস্তানের 

প্রন্ুতির উপর ক্ষমতা” বিষয়ে যে প্রবন্ধাবলী লিথিয়াছিলেন, তাহাতে 

তিনি শ্বসফ্কলিত একটা তালিক! প্রকাশ, করেন। ক্ষমতার 



[ ১২৬ ] 

প্রমাণের জন্ত, ইহাতে প্রত্যেক ছুইটা সম্তানের জন্মের মধ্যবর্তী কালের 
কতকগুলি দৃষ্টাস্ত দর্শিত' হইয়াছে । এই 'দৃষ্টাস্তগুলির মধ্যে ২৯টী 
ইংলন্ডীক্স সন্তাস্ত জমীদারবর্গ হইতে এবং ৬৯টা হাইড সাহেব প্রণীত 

বংশাবলী হইতে গৃহীত হইস্কাছে। এই মধ্যবর্তীকালের শ্ব্পতা ব 

আধিক্য স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে গত্তৃস্থ সম্তানগণের শক্তির কারণে হইয়া 
থাকে । সন্তান প্রসবের ঠিক নয়মাসপূর্বে গর্তসধশর হয় বলিয়া এই 
তালিকায় ধর! হুইয়াছে। ... 

প্রথম ২৯টী দৃষ্টান্ত । 
এবং পরবর্তিটা 

যখন পূর্বের বালিকা ) মোট মধ্যবর্তী কাল €মাস ২৩দিন 

৪ এবং পরবর্তিটা 
টিটি রর » ৭ মাস ২৩দিন 

এবং পরবর্তিটী 7 
যখন পূর্বের বালিকা | » এ. ১৭মাস ২৭দিন 

এবং পরবপ্তিটা | 
বালক বাক ) , ১৪ মাস ২৩দিন 

শেষোক্ত ৬৯টা দৃষ্টান্ত এইরূপ £-_ 
পরবন্তিটী 

যখন পূর্বের ঃ মোট মধ্যবর্তী কাল ১৪মাস ১৯দিন ৪5৭ বালিকা 
বাধিক। এবং পরবণ্ভিটা 7 

বালক ঠ » ১৩মাস ২০দিন 

এবং পরবস্তিটী 
যখন পূর্বের বালিক!। ৫ রি ১৬মস ২৬ দিন 

সম্তানটা 
বার এবং পরবঞ্ভিটা ১ ». ১৯ মাস ২৬দিন 

বালক, 
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সকল সমাজের ও সকল অবস্থার লোকের প্রতি শ্রযোজ্য বলিয়া 
গ্রাহথ হইবার পূর্বে, এই দৃষ্টাস্কগুলি আরও অধিক পরিদর্শন ও প্রমাণ 
দ্বার! প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্তক। তথাপি যতদুর প্রমাণ পাওয়া গিরাছে 
তাহাতে এই সকল দৃষ্ঠাস্ত হইতে আমার এই কথাটা সমর্থিত হইতেছে, 
যে ক্রমাগত ধাহাদের এক সম্তান হইবার পর অল্পকাল মধ্যেই আবার 
গর্ত সঞ্চার হইতে থাকে, তাঁহাঁদিগের কন্যাই অধিক হয় । যদি ও 
মধ্যবর্তীকাল কিছু অধিক হয়, তাহা! হইলে তাহাদিগের পুত্রসস্তান 
হইতে পারে। প্রথম দুষ্টান্তগুলিতে এইটী দ্রষ্টব্য যে, একটা 
কন্যাসন্তানের জন্মের ছয়মাসের মধ্যেই বাঁহাদের আবার গর্ভসধশর 
হইয়াছে, তাহাদিগের আবার কন্যাসস্তান হইয়াছে ; কিন্ত ধখন ৮ মাস 
বা ততোধিক কাল পরে হইয়াছে, তখন পুত্রসন্তান হইয়াছে। আবার, 
যেখানে পূর্বে পুত্রসস্তান হুইক্সাছে, তথায় প্রস্থতির দৈহিক শক্তি পুনর্লা- 
ভের জন্য আরও অধিক সময্ব আবশ্যক হইয়ীছে। সেরূপ স্থলে ১১ 
মাস পরে গর্তসঞ্ধার হইলেও তাহাতে বালিকার জন্ম হইয়াছে এবং ১৪ 

মাস পরে গর্তৃসঞ্চারে পুভ্রসস্তানের জন্ম হইয়াছে। | 

ইহ1 হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে, কন্যা অপেক্ষা! পুত্রসন্তান গর্তে 

ধারণ এবং প্রসবে প্রস্থতির শরীর অধিকতর দুর্বল হুইয়! পড়ে 
স্থতরাং প্রস্থতির কন্য! অপেক্ষা পুত্র হইলে, পুর্ণ জীবনীশক্তি পুনলগভে 

অধিকতর বিলম্ব হইয়া থাকে । এই কারণে, পুর্বপ্রহ্ত সন্তান স্ত্রী 
ব1 পুরুষ হইলে গর্ভসর্ধারের মধ্যবর্ভী কাল অল্প বা! দীর্ঘ হয়? এবং শর 
সময়ের মধ্যে পুব্রোৎ্পাদনের উপযুক্ত শত্তিঃ লাভ করিতে না পার্িলে 

কন্যা সন্তান হইয়া থাকে। 

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তগুলিতে যে এ মধ্যবর্তীকাল আরও দীর্ঘ হইয়াছে, 
তাহার অন্য অনেক কারণ আছে। বহুকাল শিশুর স্তনহদ্ধ পান, 
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কিন্বা্ীর স্বাস্থ্যের জন্ত স্বামীর সহবাস হইতে বিরত হওয়া, গর্ত- 
সধশরের বিলম্বের কারণ। এই সকলগুলিই' প্রধান. কারণ এবং, 
সন্তানের হেতু ছুর্বলত দ্বিতীক্ন কারণ মাত্র। 

চ (৫৭ পৃষ্ঠা )1 

ধর্মপরারণ। শ্রীলোকের! অত্যত্ত ছূর্বল হইয়া থাকেঃ এই কথ! “ক+ 

টাকায় উল্লিখিত গ্যাণ্টন সাহেব প্রণীত “হেরিডেটারি জিনীয়ম্ত নামক 
গ্রন্থে উত্তমরূপে প্রমাণিত হইয়াছে । তিনি তাহার গ্রন্থের পঞ্চদশ 

অধ্যায়ে নিড্ল্টন প্রণীত জীবনচরিতাবলী হইতে ১৯৬ ব্যক্তিতর 

তালিকা! প্রস্তত করিয়াছেন এবং €সই অধ্যায়েই বলিয়াছেন যে, 

ধর্মকার্য্যে নিষুক্ত ব্যক্তিগণ (91%1069) যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ড হইয়া! বিবাহ 

করিলেও যে প্রায়ই অকালে তাহাদিগের পড়ীবিয়োগ ঘটিয়া থাকে, 

ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয়। অত্যন্ত ছুর্বলত1 হেতু তাহাদ্দিগের 
অকাল মৃত্যু হয়। এ শ্রেণীর অধিকাংশ স্ত্রীলোকের প্রসবকালে মৃত্যুই 
তাহার প্রমাণ। এরূপ মৃত্যুর কেবল সাতটা মাত্র দৃষ্টান্ত গ্যাণ্টন 

সাহেবের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ইহ! হইতে পাঠকবর্গ যেন মনে 
ন। করেন যে, কেবল মাত্র সাতটা স্ত্রীলোকে রই প্রসবকালে মৃত্যু হুই- 
স্সাছে। মিড.লউন সাছেব যে এক্ধপ সকল মৃত্যুই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
তাহারও কোন স্থিরতা নাই । এই রমণীগণের প্রায়ই ধর্শে অত্যন্ত 

অনুরক্তি এরূপ মৃত্যুর অপর কারণ । পরে তিনি দেখাইয়াছেন যে ধ 
অত্যস্ত আসক্তি এবং দৈহিক ছর্ববলতা সর্বদাই একাধারে দেখিতে 

পাওয়া যার । 

তিনি এ ১৯৩ ব্যক্তির মধ্যে যে ২৬ জন অতি ছুূর্ধল, তাহাদিগের 

একটা তালিকা দিগ্লাছেন। এই ২৬ জনের প্রত্যেকের অবস্থা পৃথক- 
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রূপে দেখাইয়া, তিনি শেষে লিখিয়াছেন (২৬ পৃষ্ঠা), ধর্কার্যে নিযুক্ত 
ব্যক্তিগণের শারীরিক অবন্থ। সাধারণতঃ অতি শোচনীর। রিদ্বালয়ের 

ছাত্রবৃন্দ প্রাক্সই অত্যন্ত দুর্বল হর থাকে । পরে তাহারা বিদ্যালয় 
হইতে নিস্কৃতিলাভ করিলেও, কতকাংশে তাহাদ্িগের অপর বালকগণের 1 
ক্রীড়ায় যোগদানে অক্ষমতা হেতু, এবং কওকাংশে স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ অপরি- 
মিত মস্তিষ্ক পরিচালনের অভ্যাস হেতু, তাহারা পুস্তকপাঠেই সর্বদ। 

ব্যপৃত হইয়! পড়ে । অবশেষে ইহারা এই তিনের একটী ফল ভোগ 
করিতে থাকে । হয় তাহারা অতি অল্প বয়সেই কালকবলিত হয়, অথব! 
তাহার! নিজ যত্বে ক্রমে দৈহিক বল লাভ করিয়, নিজ ইচ্ছামত সকল 

কার্ষ্যে আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত হইতে পারে ১ অথবা অতি রুগ্ন অবস্থায় 

দিন যাপন করিতে থাকে । এই ছূর্বল ব্যক্তিগণই প্রার ধর্মমন্দিরের 
কার্যে নিধুক্ত হয়। অধিকাংশ ধর্পরায়ণ ব্যক্তিগণের জীবন চরিতে 

অকালে তাহাদিগের অকর্মমণ্যতার কথ! দেখিতে পাওয়া যায় । মিড্ল্টন 

প্রণীত চরিতাবলীতেও এইরূপ বহুদংখ্যক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ আছে। 

ছ (৯২ পৃষ্ঠা)। 
১৮৮৪, খ্রীঃ অব্দের ২৩এ ডিসেম্বর জ্াারিখের নিউইবর্ক টী.বিউন 

পাত্রকাম্স আদর্লগীয় কাগজ প্রস্ততকারী মাকর্স ওয়ার্ড কোম্পানীর 

প্রতিনিধি এই কথ লিখিয়াছেন__ 

“২৫ বৎসর কাগঙ্জ প্রস্তত কার্যে নিযুক্ত থাকিয়৷ বতদূর জ্ঞান লাভ 

করিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বান যে, লিখিবান কাগজের 
উতরৃষ্ঠত। বা অপক্কটত। জলবাযুর উপর নির্ভর করে। জিজ্ঞান। করিলে, 
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আমেক্সিকার যে কোন কাগজ এবং স্থতার কলের যে কোন, ইংবাজ, 
কর্ম্মচাত্রীই বলিবেন, যেক্* এ দেশে জলের উপর ' অপেক্ষা বায়ুতে 

অত্যন্ত অধিক পরিমাণে তড়িৎ থাকে. * এবং ইহা এত অধিক, যে 
কলের চারিদিকে এ তড়িতের শক্তি নষ্ট করিবার জন্য আবার টি 

নূতন কলের আবশুক হইয়াছে । »' | 

জ(১০৪)। 

পশ্বাবলী সম্বন্ধে আর কয়েকটা কথা । 

স্বেচ্ছায় পশুগণের স্ত্রী অথব! পুরুষ জাতীয় শাবক উৎপাদন বিষয়ে 

দশম অধ্যায়ের শেষ ভাগে লিখিত ফিকেট সাহেবের মত ভিন্ন আর 
ছুইটী মত প্রচলিত আছে। সেই ছুইটী মতের আলোচনাও এস্থলে 
আবশ্তক। থুরি নামক এক ব্যক্তি একটা মত প্রচার করেন। সেই 
মত এই ষে, উত্তেজন! কালের প্রথম অবস্থাতেই গর্তসঞ্চারে ডিম্বফোষ 
সমুহের (০৮৪) অসম্পূর্ণ বা অপরিপন্ধ অবস্থা হেতু, সেই গর্তে স্ত্রী জাতীয় 

শাবক হইয়া থাকে । কিন্তু উত্তেজনাঁকাঁলের কিছু বিলম্বে গন্তুসঞ্চারে 

পুরুষজাতীয় শাবকের জন্ম হয়। পাশ্বোৎপাদন ব্যবসায়ী অনেকে 
বলিয়াছেন যে, এ মতের পরীক্ষায় তাঁহারা কখনও সফল-মনোরথ হইতে 
পারেন নাই। আবার অনেকের মতে ইহা! সত্য বলিয়1 সপ্রমাণিত। 

কিন্তু এই গ্রন্থোক্ত মতান্পীরে, অনেক সময়ে এই নুতন মতে ঈশ্সিত 
সস্তান লাভ করিতে দেখা ঘাইবে 1 তথাপি ইহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
কর ঘাঁয় না।, হুবার সাহেব মক্ষিকা নন্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই 

.. ৯৯ এই চিহের মধ্যস্থিত হবখাঞ্চলি গ্রস্থকারের। 
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এই নূতন, মতের প্রধান অবলধন। হবার সাহেব বলেন যে, স্ত্রীজাতীয় 
মক্ষিক। যদি কামোত্তেজনার প্রথম অবস্থাতেই পুরুষ মক্ষিকার সহিত 

সহবাস করিতে পান্ন, তাহা হইলে তাহার ডিস্বসমূহের মধ্যে ছয় ভাগের 
পাঁচ ভাগ হইতে স্ত্রী জাতীয় মক্ষিক! উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তাহাদিগের 

সহবাস পাঁচ ছয় দিন পরে হইলে, সকল ডিম্ব হইতেই পুরুষ মক্ষিকা 
উৎপন্ন হইবে। যদি ধরিয়! লওয়া যায় যে, স্ত্রী জাতীয় মক্ষিকা পুক্রষ 
জাতীয় মক্ষিকা হইতে পাঁচ ছয় দিন পৃথক থাকায়, তাহার সহবাস 

ক্পৃহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহা হইলে পুরুষ জাতীয় শাবক 
লাভ এই গ্রস্থোক্ত মতানুসারে অবশ্থস্ভাবী। 

কিন্ত থুরির এ মত যে সাধারণতঃ প্রয়োগ কর! যায় নাঃ মনুষ্য 

জাতির সমস্তানোৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় তাহা ভালরূপই বুঝা যায়। 
কারণ এ মত সত্য হইলে, খতুর বহু পরে 2 পুত্রসন্তান 
সকলেরই হওয়া উচিৎ । 

ধাহারা এ মতের পক্ষপাতী, তাহাদিগের স্ত্রী ও পুরুষ পশুগণের 

দৈহিক অবস্থা বিষয়েরও আলোচনা করা উচিৎ। ছুর্ধল স্ত্রী, 
অত্যন্ত অধিক স্হবাসস্পৃহ। থাঁকিলেও, সহ্বাসশক্তিতে পুরুষের অপেন্গ! 

নিকৃষ্ট হইতে পারে, এবং তাহাতে তাহার স্ত্রী জাতীয় সন্তান হইবার 
সম্ভাবনা । আবার ব্লবতী স্ত্রী কামোভেজনার প্রথম অবস্থাতেই 
ছুব্বল পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। সেব্দপ অবস্থায় পুরুষ 

জীতীয় সম্তানই হুইবে। 
অপর মত এই যে, প্রথম উত্তেজনায়' সহবাঁসে যদি পুরুষ জাতীয় 

শাবক' হয়, দ্বিতীয়বারের উত্তেজনায় সহবাসে স্ত্রী জাতীয় শাবক হুইবে। 
যদি দ্বিতীয়বারের উত্তেজনায় গর্ভ ন। হয়, তৃতীন্বারের উত্তেজনায় গর্ত- 

দৃঞ্চারে আবার পুরুষজাতীন্ন শাবক হইবে। সেইরূপ যদি প্রথম উদ্জে- 
| * 
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জনায় স্ত্রী জাতীয় শাবক হয়, দ্ধিভীর উদ্বেজনার পুরুষজাতীয়. শাবক 
হইরে। যদি দ্বিতীর উত্তেজনান্ন গর্ত ন। হয়, তৃতীয় বারের উত্তেজনাস্ব 
আঘার স্্রীঙ্গাতীয় শাবক হইবে । এইবপে উত্তেজনাকাল ধরিয়া! পর্যায় 
ক্রমে স্ত্রী বা! পুক্রষ শাবক হুইম্সা খাকে । এই মৃত বহুদিন ধরিয়1 চলিয়া, 
আদসিতেছে। কিন্তু পঙ্গোৎপাদন ব্যবসায়ীগণ এ মতের উল্লেখ বড় 
অল্পই করেন। তথাপি ইহার পৃষ্ঠপোধকও অনেক 'সাছে। | 

. এই পর্য্যাক়ক্রমিক মত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, স্ত্রী জাতীয়, 
শাবক অপেক্ষা পুরুষ জাঁতীম্ম শাবক গর্তে ধারণ ও প্রসবে গাভীগণ 

অধিকতর দুর্বল হুইয় পড়ে । এই ছুর্ধল অবন্থাত়্ সহবাষে অন্ত সকল 
বিষ্নয়ে সম-অবস্থাপৃন্ন হইলেও, সহুবাঁষ-শক্তিতে গাভী অপেক্ষ1 বৃষই; 
অধিকতর বলশালী হইয়। থাকে । স্থৃতরাং গ্রস্থোক্ত নিয়মে এরূপ অবস্থাক় 
স্ত্রী জাতীয় শাবক হুওয়া। উচিৎ। কিন্ত স্ত্রীজাতীয় শাবক হইলে গাজী 

ততদূর দুর্বল হয় না এবং অল্পদিনের মধ্যে আবার সবলতা৷ লাভ. 

করিয়া পুরুষ জাতীয় শাবক উৎপাদনে সক্ষম হনব । “গ' টাকায় লিখিত 
গ্যাণ্টন্ সাহেবের বিবরণাবলীর সাহায্যে এ কথা পুর্কেই বুঝান হুই- 
যাছে-_অর্থাৎ ঘালিক1 হইলে পুনর্ধার গর্তৃসঞ্চার কিছু শীঘ্ব হইয়! 
থাকে ১ কিন্ত বাপক হইলে কিছুদিন বিলম্বে গর্তপঞ্চার হয়। 

এ মত সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ষদ্দি এ মত সত্য হয, 

তাহা হইলে কুক্কুরী, শৃকরী প্রভৃতি যে সকল অন্তর একবারে, 

অনেকগুলি করিফ। শাবক হয়, তাহাদিগের গর্তের সকল শীঁবকগুলিই 

স্রীজাতীয় অথৰা পুরুষঞ্জাতীয় হুওয়! উচিৎ। যদ্দি এই সকল পণ 

সম্বন্ধে এমন ফোন বিশেষ নিয়ম খাঁকে, যাহাতে ডিম্বকোষ সমূহ 
পুর্ববোস্ত পর্য্যায়ক্রমিক মতে স্ত্রী ও পুরুষ জীবে পরিণত হয়, 

তাহা হইলেও স্মপরিষিত ভ্ী ও পুরুষ শাবকের দ্গন্ম হুওয় 
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উচিৎ। পণ্ডখণের যমজ সন্তানের মধ্যেও সেইপপ 'হও। উচিৎ 
অর্থাৎ, হয় সেই ছুই সন্তান সকল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই এক 
জাতীত্ব হইবে, অথবা সফল সময়েই ও সকল অবস্থাতেই তাহাদিগের 
মধ্যে একটা সত্রীজাতীম্ম ও কটা পুরুষ্জাতীয় হইবে । 

এই প্রস্থ প্রকাশিত হইবার অতি অল্প দিন পরেই, দিউইয়র্ক হইতে 
'কাশিত একখানি সংবাদ পত্রে (97106 ০ 6১৪ 110069, ?01. 

ঢ991581 1885. ) আমিটেজ নামক্ষ এক ব্যক্তি, “শ্কেচ্ছায় পুতে ব 

কল্তোৎপাদন+ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লেখেন। ইনি প্রধানতঃ অশ্ব 

প্রভৃতি নাঁন। পশুশালায় অনেক তত্বাহ্থসন্ধান্ের পর গ্রন্থোক্ত মতেরই 

পোষকত! করিয়্াছেন। প্ররন্ধটী অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়াতে এস্বানে 

লিখিতে পারিলাম না। ইহ্বার এই কর়টী কথার উল্লেখ করলেই 
এ স্থলে যথেষ্ট হইবে। তাঁহার শেষ মীমাংসা এই-ঘোটক্ বৃ, স্থুলকায় 
ও পরিশ্রমের অভাব হেতু অত্যন্ত ছুর্বল হইলে, তাহার পুকুষজাতীয় 
শাবক অধিক হয়। কখন কখন পরিমাণ শতকর! ৮৫ .বা ৯৫, এবং 

স্ত্ীক্জাতীয় শাবক ১০ বা ১৫। তদ্বিপরীতে, যদি ঘোটকী বৃদ্ধা হয়, 
এৰং ঘোটক পুর্ণবয়স্ক ও হষ্টপুষ্ট হয়, তাহ হইলে স্ত্রীজাতীয্ব শাবক 
অধিক হয়স। 

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সকল দুর্বল প্রন্থতির কেবল কন্তাসস্তাঁন 
হইয়া থাকে, যদি কখন তাহাঁদিগের পুত্র হয়, সে পুত্র প্রায়ই অত্যস্ত 
দুর্বল ও রুগ্ন হয়, এবং যৌবনে পদার্পণ করিবার পুর্বেই প্রায় কাল- 
কবলিত হয্ন। আগিটেজ সাহেবের উল্লিখিত প্রবন্ধের এই কক্সটা কথায় 
এমতও সমর্থিত হইতেছে । তিনি লিখিয়াছেন, “অত্যন্ত হূর্ব্বল 

একটা ঘোটকীর ক্রমাগত কেবল মাত্র স্তরীজাতীন্ন শাবকই হইয়াছিল। 
শেষ তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থায় একটী পুরুষ জাতীক্ষ শাবক হুম! 
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অত্যস্ত শোচনীয় দৈহিক অবস্থা হেতু এই শাবক্টার, অল্পধিনের মধ্যেই 

মৃত হুইয়াছিল,।, 

কার্প ডিউসিং তাহার বিবরণাবলীতে নিস ওহ ঘোটকীর 

খা ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া! তাহাদিগকে একই ঘোটকের নিকট রাখা, 

তাহাঁদিগের পুরুষজাতীয় শীবকই অধিক ভ্ইনম্াছিল । ৮৪ লক্ষা- 

ধিক পুরুষজাতীয় ঘোটক শাবক উৎপন্ন হয় । 

ভিউদিং মাহেবের বিবরণাবলীর সাহায্যে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 

তাঁহার এ কথাও গ্রন্থোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অন্ুযায়ী। ঘেটকীর 

ংখ্যার যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ঘোটক অনবরত সহবাস হেতু সেই 
পরিমাণে ক্লাস্ত ও দুর্বল হুইয়াছিল। ন্ত্ুতরাং ঘোটকীগণ্ণর সহ্বাস- 

স্পৃহা ঘোটক 'অপেক্ষা অধিক হইত। এই হেতু ঘোটকীগ্ণের সংখ্য! 
যত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহাদিগের পুরুষজাতীয় শীবকও তত অধিক 

হইয়াছিল । 
প্রস্থতী বলবতী হইলে যে তাহার পুত্রসন্তান এবং হূর্ধল হইলে 

কন্তাসম্তান হইয়া থাকে, ২৫ বা ৩০ ঘৎসর পুর্বে ফ্রান্স দেশীর 
অধ্যাপক মাটিগো মেষ দলের উপর যে সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, 

তাঁহ। হইতে একথার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, 

“রার বার দেখা গিকাছে, যে সকল মেষীর স্ত্রীজাতীয় শাবক হইয়াছে, 
তাহার! গর্তুদঞ্চার কাঁলে, যাহাদিগের পুরুষ জাতীয় শাবক হইয়াছে, 
'তাহাদিগের অপেক্ষ', অধিকতর ভারি--স্থলকার ছিল। কিন্তু শাবক- 

গণের লালণে তাহারই অপন্র মেবীগণ অপেক্ষা অধিকতর হ্বাস্ক। হইয়। 

পড়িঘছে।” ইহা হইতে অধ্যপক এই স্থির করিয়াছেন যে, পুত্রসন্তান 
অপেক্ষা কন্তাসস্তানের জন্মদীনে ও লালনে প্রন্থতির অধিকতর শক্তির 
'আবশ্তক হয়। বদিও এ কথা চিকিৎসা শান্তজ্ঞ অথব। পাশ্থোৎপাদন- 
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ব্যবসায়ী কোন ব্যজিই এ পর্য্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার ফরেন নাই, 
তথাপি বিশেষ যত্বে ও সাবধানে বার বার প্রত্যেক গর্ভিনী মেষীকে 

ওজন করিয়া এই একই ফল পাওয়া গিয়াছে এবং তাহ! হইতে এই 
মীমাংস! ভিন্ন অন্য কোনরূপ মীমাংসাই স্থির করা যায় ন।। | 

তবে একটা কথা হইতে স্পষ্টই দেখ! যাইতেছে যে, মার্টিগো 

সাহেবের এই মীমাংস! ভ্রমমূলক এবং সেই কথাঁহী হইতে অধিকতর 
যুক্তিসঙ্গত ও অন্রাস্ত মীমাংসা স্থির করা যাইতে পারে। অধ্যাপক 

বলিয়াছেন “যে নকল মেষীর স্ত্রীজাতীয় শাবক হয়, তাহার! গর্তুঞ্চার 

কাণে অধিকতর ভারি--স্থলকায়” ছিল।৮ এই কথাটীর উপর, 

সকল মীমাংসার নির্ভর। স্থুলকায় বলিলে সহবাঁসশক্তির প্রব্লত। 

কখনই বুঝায় না। স্ত্রীজীতীয় অথবা! পুরুষজাতীয় পশ্তকে নপুংসক 

করিলে যে তাহাদিগের শরীরে অতি অল্পদিনের মধ্যে অধিক' চর্বি 

হুইয়া তাহারা স্থলকায় হয়, ইহাই তাহার প্রমাণ। স্ুলকায় মেষীগ্ণের 
সহ্বাসশক্তি, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকার মেধীগণের অপেক্ষা অনেক কম 
এবং ইহারা অধিকতর লন ও বিরামশ্রিয়। সুতরাং বলশালী 

মেষপহবাসে প্রীকৃতিক নিয়মান্ুনারে ইহাদিগের স্ত্রীজাতীয় শাবকই 
হইয়াছে। স্থুলকায় অথবা সহবাসশক্তিতে নিষ্নশ্রেণীস্থ মেষের সহিত 
সহবাসে পুরুষজাতীয় শাবক হইলে, ইহাদিগের ভার নিঃদন্দেহ আরও 
অনেক কমির। যাইত । 

মার্টিগে। সাহেবের এই কথাগুলি এস্কলে উল্লেখ করিবার কারণ, 

অনেকে তাহার মীমাংস। হুইতে ভ্রমে পতিন্ত হইতে পান্েন। তাহার 

মত হইতে সহজেই স্থির কর! যাইতে পারে যে, বলবতী স্ত্রী, স্ত্রীজাতিব 
এবং ব্লরান পুরুষ, পুরুষ জাতির জন্মদানে সক্ষম । এই কথার প্রমাণার্থ 

অনেকম্থলে ইহার মত উল্লেখ করা হইয়।৷ থাকে। কিন্তু ইহার এ 
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মীষাংসা সম্পূর্ণ ভ্রমস্ূলক। পাঠকগণও কোন: মীমাংসার বিচান্ব 

কালে, এক্ধপ যে সকল ভ্রম হয়, তদিষর়ে দৃষ্টি রাখিবেন। অনেক 
গণ্ডিত ব্যক্তিকেও অনেক স্থলে এইরূপে ভ্রমে পতিত হইতে দেখ! যাক £. 

' আমার এক বন্ধু, স্তাহার নিজ্ধ অশ্থগণের সম্বন্ধে বহদর্শন হইতে 

গে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমার নিম্ন লিখিত মীমাংসা 
আরও সপ্রমানিত হইয়াছে ; অর্থাৎ স্ত্রী অথব| পুরুষ পল্তর পরিশ্রষ 

হেস্তু অতি সামন্ত ক্লান্তি ঘ্বার! সহবাঁস কালের জন্ত তাহার লহ্বাস 
শন্কি তদিপরীত জাতীয় পণ্ড অপেক্ষা! কম করা যাইতে পারে 
«৯ পৃঠায় শুকরীর দৃষ্টান্ত ঘারা একথা পূর্বেই ৰুঝান হইয়াছে । এক্ষণে 

ইহার কারণ সম্বন্ধে আর দুই একটা কথা৷ লিখিত হইল । সহবাস শক্তি 

€কবল সহবাঁদ কালের জন্য, কোন বিশেষ নিয়ম দ্বারা, সকল শক্তির 

আধার শ্বক্ষপ মায়ুমণগ্ডলী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । পরিশ্রম করিলে 
পেবীসমূহের কার্ধ্য হেতু, কার্য্কালে ক্ষণকালের জন্ঙ নায়ুমণ্ডলীর 

চঞ্চল ত1 হেতু সেই স্বায়বীয় শক্তি ঝা সহবাসেচ্ছা অনেক পরিমাণে নষ্ট 
হয়। যখন কোন স্ত্রীজাতীয় পশ্ত জর্দক্রোশ মাত্রও হাটিয়া আইসে, 

ধারপদে আদিলেও তাহার পেশীদমুহের শক্তি অনেক কমিয়। যায়| যদ্দি 

দেই সমস্গেই সেই পণ্তকে বিশ্রাম করিতে ন! দিয়া! পুরুষ পশুর নিকট 
লইয়া যাওয়। হয়, পুরুষ পঙ্তুটী ক্লান্ত না থাকিলে, উভয়ে দৈহিক অন্ত 

সকল বিষয়ে সম অবস্থাপন্ন হইলেও, স্ত্রী জাতীয় পশুর সেই সামান্ত 

ছর্্বলতা হেতু স্ত্রী জাতীর শাবক হইবে। ইহার বিপগীত অবস্থায়, 

'র্থাৎ পুরুষ পশুর ক্লান্তি হেতু €সই সময়ের জন্য সহবাঁস শক্তিতে টি 

হইলে গ্বরী জাতীয় শাবক হইবে। 
»নেলপন্ সাইজার নমিক এক ব্যক্তি গ্রস্থকারকে একখানি পত্র লেখেন। 

তাহার মন্খ্ব এই £-_বোষ্টন এবং নিউ ইয়র্ক নিবাসী স্বর্গীয় বিখ্যাত জেম্স 
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রিচার্ডস, এ, এম্ বন্ছদিন পুর্ব নিয় লিখিভ ঘটনাটা পত্র লেখককে বলি- 
য়াছিলেন £--কমিংটন নগরে ছইটা গাভী প্রায় এক ক্রোশ দূর হইতে 
শ্রান্ত দেহেই একটা বুষের নিকট আনীত, হইয়াছিল। উ্দিগের 
মধো একটা খর্বাকায়, হুষ্ট পুষ্ট ও সুশ্রী, অপরটা বৃহ্দকায় ও বলিষ্ঠ 

গঠন। বুষ প্রথমটাকেই পছন্দ করিয়া লয় এবং তাহার সহিত 

তিনবার সহবাস করে। কিন্তু অপরূটীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
করে নাই। পরে,"অল্ন বয়স্ব! গাভীটাকে লইম্ব! যাওয়া! হুইলে এবং 

বুষের সহবাসম্পৃহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইলে, অপর গাভীর বহু চেষ্টার 

পর বুষ একবার মাত্র' তাহার সহিত সহবাঁম করিয়াছিল। তাহাতে 

& গাভীর যমজ পুরুষ জাতীয় শাবক এবং খর্বকার় গাভীর 

একটা স্ত্রী জাতীয় শাবক হইয়াছিল। পরে তিনি লিিয়াছেন»- 

“ইহার কারণ আমর! প্রথমে স্থির করিতে পারি নাই। আপনার 

গ্রশ্থপাঠে এখন, কি কারণে এরূপ শাবক হইয়াছে, আমি ্পষ্টই 
বুঝিতে পারিয়াছি।” (পত্রের অবশিষ্ট অংশ অনাবশ্যক বোধে অনু- 

বাদে উল্লেখ কর! হইল না। এইবপ শীবক হইবার কারণ পূর্বে বার 

বান বুধঝান হইয়াছে ।) 
টিজে বিগষ্টাফ. লিখিত আর একখানি পত্র পা উদ্ধৃত 

করিয়া দিয়াছেন। তাহারও সারাংশ মাত্র এ স্থলে উল্লিখিত হইল! 
পত্র লেখকের পিতার অনেকগুপি গাভী ছিল। তিনি নিক্ন 

লিখিত তিন উপায়ে ইচ্ছামত স্ত্রী বা পুরুষ জ্বাতীয় শাবক লাভ 
করিয়াছিলেন । 

প্রথমতঃ তিনি তাহার গাভীদলের জন্য একটী মাত্র বৃষ 
রাখিয়াছিলেন। তাহার জন্য বিশেষ যত্রও লওয় হইত না এবং 

কোনরূপ পুষ্টিকর থাদ্যও তাহীকে দেওয়া হইত না। সুতরাং 
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ক্রমাগত সহবাসে সে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল! তখন গাঁভীদলের 
মধ্যে পুরুষ জাতীয় শাঁবকই অধিক হইয়াছিল! 

তাহার পর, তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্রশৃঙ্গ সৃষ্ট পুষ্ট গাতী কিনিয়!- 
ছিলেন এবং তাহাদিগের অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট কতকগুলি বুষ তাহা- 

দিগের জন্য রাখিয়াছিলেন। তখন তাহার গাঁতীদলের মধ্যে প্রায় 
দকলগুলিই স্ত্রীজাতীয় শাবক হইয়াছিল। এই বৃষগ্ডলিকে তিনি 
যত্রপূর্বক পালন করিতেন এবং রাত্রে তাহাদিগকে পুষ্টিকর আহার 

দিতেন। গাঁভীঙ্খলির মাঠের ঘাসই একমাত্র আহার ছিল। 
শেষে অনেক গরু বিক্রর করা হইলে, ষখন গরুর পাল কমিমা 

আসিল, তখন একটা বৃষকে আন্দাজ ২০ ব1 ২৫টা গাভীর সহিত মাঠে, 
একত্রে চরিতে দেওয়া হইত এবং রাত্রে বৃষকে পুষ্টিকর আহার বেওয়! 

হইত। “তখন আমরা আশা করিক়াছিলাম ষে পুরুষ জাতীর শাবকই 
অধিক হইবে। কিন্ত তখনও স্ত্রী জাতীয় শাবক হইতে লাঁগিল। 

আমি দেখিরাছিলাম যে, বুষ কিছুদিন ধারয়। কোন একটা গাভীর; 
কামোত্তেজনার চেষ্টা করিত এবং এইকপে তাহার কাঁমস্পৃহা 
ঘ্বভাঁবতঃ উত্তেজিত1 হইবার পুর্বেই তাহার সহিত সহবাস করিত। 
এ অবস্থায় স্ত্রী জাতীর শাবক হওয়াই প্রাকৃতিক নিয়ম ।* এই তিন 

উপারে আমরা নিজ ইচ্ছামত স্ত্রী অথবা পুরুষ জাতীর বাছুর 
গাইনাছিলাম। 

*! পুক্সলাভেচ্ছু পাঠক পাছিকাথণ এই কথাগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখি" 

বেন। স্বীসী একপে স্ত্রীর কামপ্ৃহার উত্তেজনার চেষ্টা করিলে, কেবল যে 
স্রীর সহবাষস্পৃহ কম হয়, তাহা নহে; স্বামীর সহবাস পহ! তখন অত্যন্ত 

বল্বর্তী হয় । সে আবস্থায় কন্তা সম্তানের জন্মই অধশ্যন্তাবী। সপ্তম অধ্যায়েও ঞ 
বিষয়টা আলোচিত হুইয়াছে। 
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"এইফ্প আরও অনেক পরীক্ষার ত্বারা আঁপনাঁর মতৈর অনেক, 

প্রমাণ আমি পাইয়াছি। বহুদিন হইল আমি একটা গাভী কিনিয়া- 
ছিলাম। কিনিবার কালে বিক্রেতা আমাকে বলিয়া দিয়াছিল  ষে, 
ইহার কামোদ্দীপনের কোন বাহিক লক্ষণই দেখা যাইবে না। 
কেবল গত বারের যে সময়ে ইহ! গর্তিনী হয়, সেই সময়ে ইহাকে 
কোন .বুষের নিকট পাঁঠাইতে হইবে । এ কথা বাস্তবিক সত্য । 
গ্রাভিটা দেখিতে বৃহদাঁকার ও স্থুলকায় ছিল। ইহার কাঁসম্পৃহার 

কোন লক্ষণই কখন দেখ! যায় নাই। কেবল পূর্বেকার সময় ধরিয় 
ইহাকে বৃষের নিকট পাঁঠাঁন হইত; এবং ধরিয়! বাঁধিয়া! রাখিনে সে 
বুষের সহ্বাসেচ্ছার বশীভূত। হইত। তাহার যতগুলি শাবক হইয়া- 
ছিল, সকলগুলিই স্ত্রীজাতীয়। তাহার শাবকগুলিও ঠিচ এইকপ 
প্রকৃতির হইয়াছিল, এবং তাহাদিগের কখনও একটা পুকষজাতীন্ 

শাবক হয় নাই। 

“এই সকল দেখিয়াই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, রী ও ও পুরুষের, 

মধ্যে যাহার কামস্পৃহা অধিক, তাহাঁরই বিপরীত জাতীয় শাবক 

হুইয়৷ থাকে এবং কাষোত্তেজক পুষ্টিকর আহারে কামস্পুহ! অধিক 
হইয়া থাকে । আঁমার এ মীমাংসা আপনার মতের সহিত সম্পূর্ণই 
মিলিয়াছে। কিন্তু কি কারণে এক্সপ হইয়া থাকে, আমি আদো 

বুঝিতে পারি নাই। আপনি তাহা স্পষ্টরূপে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 

বুঝাইক্স| দিয়াছেন। 

“ফিকেটের আহীরদন্বন্ধীয় মত ঘে সন্তা, তাহারও প্রমাণ আমি 
পাইয়াছি। কেন্টকীর অন্তর্গত সাইড্ডিউ নগরে টি পি আগারসন 
নামক এক ব্যক্তি পশুগণের মধ্যে কেবল স্ত্রী জাতীয় শাবক 

উৎপাদন করাইতে পারিতেন বলিক্। বিৎ্যাত ছিলেন। তাহার ছুই বা। 



[১৪০ এ 
(তিন শত গাভী ছিল। তিনি তাহাদিগকে সর্বদাই ভি ক্মন্বত্রে এবং 

স্বামান্ত লঘু আহার দিয়া রাখিতেন ) এবং তাহার বৃধগণকে হতে পালন 
করিতেন ও তাহাদিগকে উত্তম পুষ্টিকর খাগ্ভ দিতেন। এই হেতু 
'ীহ্থায় বুষগুলি স্বষ্টপুষ্ট ও সবল এবং গাভীশুলি ক্শ ও দুর্বল ছিল! 

স্ৃতরাং প্রাক্কতিক নিস্মমানূসারে ভাহাদিগের জ্্রীজাতীক্ক শাবকই হইভ.। 
আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে এ মত যে সত্য তাহাতে আমার. দু 
বিশ্বীস এবং দৈহিক ক্রাস্তি হেতু ক্লান্ত পশুর শ্বজাতীয় শাবক উৎপন্ন হয়, 
ভাহাতেও আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। বিশ্রামলাভে যে ক্লাস্তিদূত্র 
হইয়া, অধিকতর বল লাভ করা বায়, তাহাঁও নিঃসন্দেহে । প্যালভানিক 
ব্যাটারি দ্বারা দেহে বিদ্যুৎ চালিত করিলে, স্বাযুসমূহ ছূর্বল হুইস্থ? 
পড়ে ঃ কিন্ত কিয়ৎক্ষণ পরে অধিকতত্র সবল হয়। ক্রাস্তদেছে 

বিশ্রামের পর অধিকতর বললাভ সেইরূপে হইয়া থাকে। পণুগণের 
উপর এই সকল মতের পরীক্ষ। ভালরূপে কর! যায়। কিন্তু মনুষ্য 

গণের দ্বার! সেক্গপ পরীক্ষা হয় না। তাহাদিগের নান অভ্যাঁচার হেতু 
দ্মনেক সময়ে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায় ।” 

বিগ্্টফ্ সাহেব যে ফিকেটের মতের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পুর্বে 

লিখিত থুরীর মত, এ সকল মতই গ্রন্থোক্ত প্রধান মতের অস্তর্গত। 

(উড িাজভতসেডী 



| ১৪৯ ] 
ঝ (১১৪ পৃষ্ঠা) : ূ 

তড়িৎতত্বের অপর কতকগুলি প্রমাঁণ। 
একাদশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, উত্ভিদ্ এবং ছ্বীবগতে শ্বরূপ 

উৎপাধন তড়িতের কা্ধ্য মাত্র। জননেত্দরিয্ সসূহে এবং স্বক্গপ উৎ- 
পাদনে এই তড়িৎকার্ধ্য সর্বত্রই দেখ! ষাক্ন। এই মত যে সকল 
প্রমাণ ছারা পূর্বে আখ্যাত হুইয়াছে, সে সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
প্রমাণ পাওয়া! আশাতীত। তবে এই তড়িৎ বিষয়ক মত যে কল্পনা 
মাত্র নহে এবং ইহা! যে সত্য ও যুক্কিসিদ্ধ, কেবল মাত্র তাহাই 
বুধাইবার জন্ত এস্থলে হ্ুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের কথা উদ্ধৃত 
হইল। এই সকল প্রমাণ পাঠে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এ মত 
সর্বাংশে না হইলেও মোটের উপর সত্য । 

চেম্বার্স প্রণীত এন্নাইক্লোপিডিয়। (008001)618 70000101938) 

নামক গ্রন্থে, টমাঁস্ এল ফিপসন্ প্রণীত (20007083157 10101150030), 

).. চ, 0, 8.) ফল্ফরিদেন্ন (7315081)150198957)6০ ) বা! থধাতি, উদ্ভিদ ও 

প্রাণীদেহ হইতে আলোক বিকাশ” নামক গ্রন্থের নাম প্রথমে আমি 
পাই। (এই গ্রন্থ লগ্ডন হইতে ১৮৭ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।) 

ইহার দ্বিতীয় খশ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ৬৯ পৃষ্ঠায়, উদ্ভিদ্তত্ববিদ পঞ্ডিতগণ 
'একাঁল পর্য্যন্ত যে আলোক, রক্দনীতে পরাগকেশরের রেণুসমূহ গর্ভকেশন্ধে 
পতনকালে, নানাঅষ্তীয় পুষ্পের চতুদ্দিকে বেষ্টিত থাকিতে দেখিয়- 

ছিলেন, তাহার সুবিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। খজ্ভুর, নারিকেল 

জাতীয় যে সকল বৃক্ষের ফুলরাশি বা জনন-যস্ত্রসম্ছ এক কোষ মধ্যে 

(সাধারণতঃ এই কোধকে চাঁপ কহে) আবদ্ধ থাকে, তাহাদিগ্সের ধররূপ 

+রেণুষ্থলন কালে সমদ্ধে সময়ে এক প্রকার শব্দসহ অগ্িস্ফুলিক্গ নির্থৃত 



[ ১৪২ ] 

হইতে দেখ যাঁয়। এই প্রীরূৃতিক ঘটনা স্ত্রী এবং পুরুষ অদনেজি়ের 
তড়িৎ সঞ্চরণ কাঁ্ধ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

.গ্রেসাহেঘ প্রণীত উত্ভিদ্-বিগ্ভাবিষয়ক গ্রন্থে * ফুলরাশির উত্তাঁপের 

উল্লেখ আছে। উত্তাপ ও তড়িতের কাঁধ্যকারক সম্বপ্ধী বোঁধ হয় 
সকলেই অবগত আছেন। গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন, “এই উত্তাপ 
ফুলের চতুদ্দিকস্থ বায়ু অপেক্ষী ২০ হইতে ২৫ ডিগ্রী পথ্যস্ত উঠিয়া 
থাকে ।” আমি বলি, এই উত্তাপ রেণু সমূহের বীজকোষে শ্বলনকাঁলে 
সর্ধাঁপেক্ষা অধিক হয়। তিনি পরাগকেশর সমূহের একটী চমৎকার 

কার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ; “মধ্যস্থ গর্তকেশর অধিকতর দীর্ঘ 
হওয়া, চতুর্দিকস্থ পরাঁগকেশর সমূহের অগ্রভাগ কিছু দীর্ঘ হইয়া, 
তাহাঁর শিরৌপরি পতিত হয়।” পরে “ইহার রেণুসমূহ পরাগকেশরের 
সুত্রাংশের অন্তর্ভাগসংস্পর্শে কীয্ৎ বিচলিত হুইয়া, গর্তকেশরে স্মলিত 

হয়। এই কার্য্যের উদ্দেন্ত কেবল রেণুসমূহের গর্ভকেশরের উপর স্থিতি 
এবং তাহাদিগের গর্তকেশরের বীজকোষে স্মবলন। কি কারণে 
পরাগকেশরের অগ্রভাগ এইরূপে গর্ভতকেশরের উপর পতিত হয়, উদ্ভিদ্- 

দেহতত্বের কোন গ্রন্থ দ্বারাই স্থির কর! যায় না 1” 

তড়িৎ হইতে উপ্লিখিতরূপ পুম্পের উত্তাপ উৎপন্ন হয়, এ কথ সত্য 
বলিয়া! গ্রহণ করিলে, পরাগ ও গন্ভকেশরের পুর্বোস্গিখিত মিলন কিরূপে 

হইয়! থাকে, অনায়াসেই স্থির করা যাইতে পারে ॥. 
আর এক স্থলে তিনি বলিগ়্াছেন যে, “পরাগকেশরের অগ্রভাগ 

অনেক পুষ্প গর্ভকেশরের "দিকে থাকে ।» পুরুষ জননেক্ছ্িয়ে জাত 
প্প্স্থ 

* 967006002] 2000 ২৮১৮৪2১1৮৮6 808৮৮ 07 4৯8 0 ৫, 10 1১00০ 

15880118 বিঃ] নত 20 স্ুএ৪হ০ ট816100, 10990 ০ 1857, 



1 ১৪৩. ] 

শ্বব্ধপোতপার্ক পদার্থের, অগ্রবন্তী হুইয়! স্ত্রীজননেজ্দিয়্ে জাত বাঁজে 
মিলিত হইবার, পুরুষ এবং প্রক্কৃতি তড়িতের আকর্ষণী শক্তি ভিন্ন অন্ত 

কোন কারণই দেখিতে পাওয়া যান্ন ন1। 

ফিপন্ প্রণীত গ্রন্থে খদ্যোৎ জাতীয় কীটগণের সি এই; 
তড়িৎ বিষয়ক মতের আরও প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ইনি এত্বিষয়ক 

অনেক প্রমাণসিদ্ধ বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। এম্থলে এই কথাটী 

বলিয়া! রাখ। আবশ্ক যে, এই কীটগণের আলোক সম্বন্ধে তিনি বলিয়া- 
ছেন “এই আলোক ফক্ষপ্িসেণ্ট (701)051)1)07080906 ) বা গন্ধকজাত 

আলোক বলির! সর্বত্র কথিত হয়। থনটন্ হিরাপাথ নামক এক 
ইংরাজ রসায়ন শান্ত্রবির পঙ্ডিত বলেন যে, বহু রাসায়নিক পরীক্ষা 
করিয়া ও, কণামাত্র গন্ধক (0051079:6) এ সকল কীটদেহে লক্ষিত হয় 

নাই।” পরে ফিপসন্ সাহেব ১৫৯২ শ্রীঃ অন্দর হইতে তাহার গ্রন্থ 
প্রকাশকাল পর্য্যস্ত,। এই কীটালোক সম্বন্ধে যাহা কিছু আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, সে সকলের সমালোচনা ও নান! মতের উল্লেখ করিয়। অবশেষে 

কৃহিয়াঁছেন, (১৭৮ পৃষ্ঠা )£ *ডিসেনিস এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, 

সর্বত্রই দেখা যাইতেছে, এই ফস্ষরিসেন্স ঝ কীটালোক তড়িতের সহিত 

অতি নিকট সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। তাহার পরে এম বেকরেল এবং এম্ বিরট 

এ বং আমেরিকার অধ্যাপক হেন্রি নানা পন্দীক্ষার পর এই একই 
মীমাংসা করিয়াছেন ৮ 

ডাক্তার ম্যাটুকৃসিও ১৮৪৪ খ্রীঃ অন্দে পিসার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 

সকল জগৎ বিখ্যাত বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাদ্িগের মধ্যে একটাতে 

বলিয়াছেন $ «খদ্যোতর্দেছের থে অংশ হইতে আলোক বিকাশ পায়, সে 
অংশে গম্ধকের কোন চিহ্ুই দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। গন্ধক হইতে 

যে এ সকর্ম কীটদ্েহে আঞ্পোকের বিকাশ পায়, এ কথ। আদৌ গ্রহণীস্ব 
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নছে।” (পুনের ডাক্তান জে পেরেরা কর্তৃক ৮০০৪ ১৭২ পুষ্ঠা, 
অষ্টম বত ত1।) 

উল্লিখিত বিজ্ঞানবিদ্ রি এই নকল হি পাঠ করিবে 
সকলেই স্বীকার করিবেন ঘে, ফন্ফরিসেন্স বা গন্ধকজাত আলোক বলিয়া, 
কথিত হইলেও এ কীটালোক তড়িৎ ভিল্প আর কিছুই নয়, এবং এ, 
আলোক ও তড়িতালোকের স্তাম । | 

প্রাণিতত্ববিদ্ পঙ্ডিতগণ এতদ্বিবয়ে যাহা কিছু লিখিয়! গিয়াছেন, 
্মাবশ্টক মত তাহারও কতক অংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। 

*ফ্রান্সদেশীয় অধ্যাথখক ডিউনিভিল কিঞ্চলুক ( কেঁচুয়া) গ্রভৃতি 
ক্বীটগণের আলোক সন্বন্ধে লিখিয়াছেন, ১৭৭১,৭৫ এবং ৭৬ এ্রীঃ অবে 
ফুগরগিউস প্রথমে এই আলোকের বিষয়ে লেখেন। তিনি বলিয়াছেন, 
এই আলোক কীটদেহেক 'জননেক্ড্িয়াংশ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। 
তাহার পর প্রাণীতত্ববিদ্ ক্রুগিরও এই কথ! বলিয়াছেন ।” * 

পঞ্রান্সদেশের বিজ্ঞান সভার সভ্য অধ্যাপক মকুইন্ ট্যাওন বলেন, 
তিনি এবং এম্ সাঙ্জির উভয়ে উল্লিখিত কীটের স্ালোক দেখিয়া 
ছিলেন। লৌহকে অগ্রিদ্বার! শ্বেতবর্ণে উত্তপ্ত করিলে যেন্ধপ রং হয়, 

এই আলোকের রংও সেইন্ধপ। দেখ! গিক্সাছে, যে দকল কীটদেহে 
এই আলোক প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারা! পুর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইক্সাছে এবং 
তাহাদিগের সঙ্গমের কাঁলও উপস্থিত হইয়াছে । তিনি এই কীটগণকে 
বহুদিন ধরিয়া বন্ধ করিয়! রাখিয়াছিলেন এবং দেখিয়াছেন, তাহাদিগের. 
সঙ্গমেচ্ছ। হেতু স্ফীত জন্নেন্দরিয়াংশ হইতে এই আলোক বিকীশ 
পায় ও গমের পরক্ষণেই সে আলোক অদৃষ্থা হয় ।+ 

শি 

বিল 
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' প্ডাক্তার লালিমণ্ড এই শেষোক্ত কথাটার এক আশ্চর্য্য পরীক্ষা 

ব্ছলোক সম্মুখে দেখাইয়াছিলেন। একটি স্ত্রীজাতীয় খদ্যোতিক! 

(জোনাকী পোক1 ) তাহার হৃক্তের উপক্ন রাখিয়া, তিনি তাহাকে জাঁনা- 
লা বাহিরে ধরেন। অনতিবিলঘষ্ষে এক পুরুষজাতীয় খদ্যোতিকক? 

সাহার হুস্তের উপর বসে। ত্বাহার পর সকলেই দেখিয়াছিলেন যে, 
সহবাস সমাপনে তাহাদিগ্রের আলোক সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইয়াছিল। 
এম্, এম, বেরার্ড, ডাইস, ভিউন্রিল, বালার্ড এবং মকুইন ষ্টাগুন্ এ ঘটনা. 
গ্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন । * (১৪২ পৃষ্ঠা ) 

অধ্যাগক সি ম্যাটুকৃসি তাঁহার রক্তৃতাঁবলীতে এই বিষয়ে এবং 

জীবদেহে পরিদৃষ্ট তড়িৎ সম্বন্ধে অনেকগুলি মনোহর বিবরণ বিবৃত 
করিয়াছেন। ইহাদের কোনটিই এই আলোকের সহিত শ্বব্ূপ উৎ- 
পাদনের সম্বন্ধ দর্শাইবার উদ্দেশ্তে উল্লিখিত হয় নাই। তথাপি 

সেই বিবরণগুলির দ্বারা আমার মত উত্তমরূপে সমর্থিত হইতেছে । সে 
সফল বক্ততার সংক্ষেপে উল্লেখ অসম্ভব। পাঁঠকগণের প্রতি অন্থরোধ 
তাহারা সেই বক্তৃতা সমূহ যত্রতঃ পাঠ করিবেন। ১৮৪৮ ত্রীঃ অক 
ফিলাডেলফিক়্া নগরে এই গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত 

হইয়াছিল। | 
কিছুদিন পুর্বে এই শারীরতড়িৎ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান অনেকেই 

করিয়াছিলেন। কিন্তু অধুনা এ বিষয়ের আলোচনায় কেহই সত্ব 
নহেন। ইছা! হইতে আপাততঃ মানবজাতির বিশেষ কোন উপকারের 
লস্ভাবনা নাই। কিন্ত টেলিগ্রাফ, টেলিফেঁ, তড়িতালোক প্রভৃতি 

ভাঁড়িৎ কা্ধ্য হইতে তাহাদিগের অনেক উপকার হইয়া! থাকে। 
সুতরাং তড়িতের এই সকল বিষয়ের আলোচনায় তাঁহারা সর্বদা ব্যাপৃতত 

থাঁকেন ; শারীর-তড়িৎ তত্ব তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না, এবং 
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এতদ্বিযয়ক যাহা কিছু জান পূর্বতন পণ্ডিতগণ লাভ ০০৪ 
তাহাঁও এখন লুপ্ত প্রায়.হইয়াছে। | | 

, এদেশের কোন একটি বিজ্ঞান সমিতি র সাহায্যে আর একট নুতন 
সা স্থাপিত হইয়াছে ॥ বিজ্ঞানালোচক ব্যক্তিগণের সকল প্রশ্নের 

উত্তর প্রদান করাই এ সভার উদ্দেম্ত । উদ্ভিদ্গণের স্বরূপ উৎপাদনে 
তাঁড়িৎকার্যের লক্ষণসমূহ পাঠ করিয়া, আমি এই সভার সভাপতিকে: 
পত্রে জিজ্ঞানা করিয়াছিলাম, জীব জগতে এক্ধপ তড়িতের কার্ধ্য 

তাহারা কোন পুস্তকে পাঠ করিয়াছেন কি না। এ প্রশ্নের 

উদ্দেশ্তাও আমার পত্রে লিখিত ছিল। কিছুদিন পরে সভাপতি উত্তরে 
সজ্যতান্চচক নান। কথার পর লিখিলেন, “এব্ধপ তাড়িৎ কাঁধ্য কখন 
কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতের জ্ঞানগোচর হয় নাই ।, 

এই আলোকের “ফম্ফরিসেন্দ' (গন্ধকজাত আলোক) নাম হইতেই 
নকলে ভ্রমে পতিত হন এবং যে সকল পুস্তকে আমি উল্লিখিত বিষয়টি 
পাঠ করিয়াছি, এই ভ্রমোৎ্পাদক নামটি দ্েখিয়াই তীহারা আর সে 
সকল পুস্তক পাঠ করেন না। 

এতঘ্ষয়ক সর্ব প্রধান এবং সর্ধ বৃহৎ গ্রন্থ জন্মনন ভাষায় লিখিত হয়। 

১৮৪৮, ৫৯ এবং ৬০ খ্রীঃ অন্দে ইহা তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল! 

ইহাঁতে ফুল মধ্যস্থ বীজকোষে উৎপাদদিকাশক্তি প্রদানার্থ, ফুলের চতু- 
দিকে বেষ্টিত তড়িতাঁলোক এবং জীবদেহের তড়িৎ বিষয় বিস্তারিতরূপে 

ব্ধিত আছে। এ গ্রন্থের মত মেটুক্সির মতের সহিত সমান। ইহা 

তেও লিখিত আছে যে, সহবাসকালে পুরুষ পুরুষতড়িতাবস্থা এবং স্ত্রী 
প্রকৃতি তড়িতাবস্থ! প্রাপ্ত হয়। : 

এই করট্রী কথীয্ব কি এই ভড়িৎ বিষয়ক প্রমাণের শেষ হইল? 
উড্ভিদ এবং জীবগণের এই শারীর ঘড়িতরূপ বিদ্যার এখনও কত 
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আলোচনার আবস্তক। আমরা এই বিদ্যার্ূপ: সমুদ্রের তীরে মাত 
দাড়াইয়। রহিয়াছি। এখনও সে সমুদ্রজলে এক অস্কুলিমাত্রও মঞ্্ 
হয় নাই। সেই গভীর সমুদ্রে ভূবিয়া মন্ুধা জাতিকে তাহার মহারত্র- 
সমূহ আহরণ করিতে হইবে। কালে প্রমাণিত হইবে, এই তড়িৎ 
কেবল জীবোৎপত্তির কারণ নহে, সমস্ত বিশ্বোৎপত্তির কারণ। ইহাঁও 
সমক্বে প্রমাণিত হইবে যে, সমুদ্রে যে “ফক্ষরিসেন্দ” আলোক প্রায় 
দেখ! যার, এবং যাহাঁর অনেক বর্ণনাও শুনা যায়, সে আলোক আর 

কিছুই নয়, সমুদ্র মধ্যস্থিত অসংখ্য স্ত্রীও পুরুষ জীবের সহ্বাঁসাথ 

তাহাদের শত্রীরের এই তড়িতাবস্থা মাত্র! 

ক্রোড় অধ্যায়। 
স্প্ 0 0 ১ 3 07 আজ 

আপি খণ্ডণ | 

অনেক পুস্তকে এবং পত্রাদিতে এই গ্রন্থোক্ত মতের বিরুদ্ধে সমা- 

(লেচিনাত্ঘ এতদ্বিষয়ক যে সকল সুবিখ্যাঁত গ্রস্থকাঁরের বৈজ্ঞানিক মতের 

উত্ল্পধ কর! হইয়াছে, তাহাদ্িগের সমালোচনাও এ স্থলে বোধ হয় 

গশগকব্র্গ অনাবশ্তক বিবেচনা কৰ্রিবেন না! এই সমালোচনায় এই 
গ্রস্থান্ত মতের সহিত উল্লিখিত গ্রন্থকাঁরগণের মতের সামঞ্জস্য ন! 

থাকিলও মূলে যে তাহাঁদিগের মুধা কোনই বিভিন্নতা নাই, তাহাই 
দশিত হইয়াছে । 

অনেক স্থলেই সপ্রমাণিত বলিয়া! ধরিয়া! লওয়া হইয়াছে ম্বে, অনেক 

উদ্ভিদ এবং জীবদেকে পুরুষ বীর্ঘ্য স্ত্ীক্ননেক্ড্রিয্ে গ্রবেশ্ করিয়াও ছুই 
৫, 
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দ্বিন ব ততোধিক কাল গত ন। হইলে, অগ্ডে পরিণত: হয় না। 

কালে বীর্য ধীরে ধীরে ফ্যালোপীয়ন নলীর মধ্যদিয়া ডিম্বাশয়ে, এবং 

উত্ভিদ্গণের পরাগ কেশরের রেণু সমূহ গর্তকেশরের মধ্যদিয়া ক্রমে 
বীজকোষ মধ্যে যাইয়। থাকে । 

সহবাসের পর জীবোৎপত্তির বিলম্ব হইয়! থাকে, এই মীমাংস1 নিম্ন- 
লিখিত কারণে স্থিরীক্কত হইয়াছে-_ বীর্য নারীদেহে প্রবিষ্ট হইবার এক- 

দিনের মধ্যেই, যদি বীষ্যের উদ্ধীভিমুখে ভিম্বাশয়ের দিকে এবং ডিন্ব- 
সমুহের নিয়াভিমুখে গমন প্রতিরোধার্থ, ফ্যালোগীয়ন নলী ক'টিয়া অথবা 
বীধিয়। দেওয়া হয় কিহ্বা বেণুংসমুহ্র বীজকোষে গমন গুতিরোধা 

শ্র্তকেশরের উপরাংশ কাটিয়া! দেওয়। হয়, তাহা হইলে ডিম্বাশয় অথব! 

বীজকোষ জীবোৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্ত হয় না। এই বিলম্ব হেতু 
আমার মতের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উখাপিত হইয়াছে যে, সহবাসকালে 

স্ত্রী এবং পুরুষের সহবাস শক্তির ন্যানধিক্য হইতে, 'ভ্রূণের স্ত্রী ব পুকুষ 
দেহ প্রাপ্তি বিষয়ে তাহার উপর কেন কার্ধযই হইতে পারে ন|। 

ইহার উত্তরে আমি বলি £__ 

১। এই বিলম্ব যদি সত্য বলিয্প! ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও 

স্ত্রী এৰং পুরুষ হইতে নিঃস্যত পদার্থ সমূহে সহবাস কালে যেরূপ তড়িৎ 
শক্তি প্রদত্ত হয়, সেই পদীথঘয়ের মিলন কালে তাহাদিগের শক্তি, কিছু 

কমিয়া আসিলেও সমপরিমিতই থাকে । সুতরাং তাহাদিগের মিলন 

অনতিবিলম্বে হইলে ধেঁ ফল, বিলম্বে হইলেও সেই' একই ফল 
পাঁওয়। যায়| 

২। এতভিন্ন আমি বলিতেছি, স্ত্রী এবং পুরুষ জননেন্ছ্িয় হইতে 

নিঃল্ত পদার্থ ঘয়ের সম্বন্ধ সহবাঁসকালেই হইয়া থাকে। এএসহস্ধ 
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যে কি, এতঘ্ষয়ে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে কিছু স্থির 

বলা যায় না। তবে একথা বল যাইতে পারে যে, সহবাস কালেই 
এ ছুই পদার্থের মিলন যদিও না হয় এবং ত্র বিলম্ব কালের মধ্যে 
ফ্যালোপীয়ন নলী এবং গর্তকেশরের হ্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়! ইহাদের 
মিলনের প্রতিরোধও করা যাইতে পারে, তথাপি রেনু এবং বীজের 

মধ্যে গর্ভকেশরের হ্ত্রাংশ তড়িৎ সঞ্চালক তারের কার্য করিয়া! 

ইহাদের মধ্যে তাঁড়িৎ সম্বন্ধ আনয়ন করে। সেইরূপ সহবাসকালেই 
কোন অজ্ঞাত নিয়মে গর্ভস্থ বীর্য এবং ডিম্বাশয়ের ভিম্ব সমুহের মধ্যে 
তাড়িৎ সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। 

পল্লীগ্রামে প্রায়ই দেখা যা, যখন কুকুরের! হ্কেচ্ছাধীনে সহবাসার্থ 

কুকুরীর জন্য ঘুৰিয়। বেড়ায়, একই কুকুরীর, একই কামোদ্বীপন 
কালে ছুইটা কুকুরের সহিত পর পর সহ্বাঁসে উৎপন্ন শাৰকগুলির 

মধ্যে যেগুলি শেষে প্রস্ুত হইয়াছে, তাহণদিগের সহিত এ ছুইটা 

কুন্ঠুরেরই এরূপ অবয়ব-সৌদাদৃশ্ত থাকে যে, তাহাতে স্পষ্টই স্থির 
করা যায়, এর কুক্কুরীর শেষ কুদ্ুরের সহিত সহবাসেও তাহার 

গর্তসধশার হইয়াছিল এবং প্রত্যেক কুক্কুরই তাহার অনুরূপ অবয়ৰ 
[বিশিষ্ট শাবকগুলির জন্মদাতা । 

সহবাস কালেই যদি পুকুষ-বীধ্য ও স্রীজাতির ডিছ্বের জন্বন্ধ ন1 হয়, 

তাহ! হইলে দ্বিতীয় কুকুরের বীর্ধ্য এবং প্রথম কুকুরের বীধ্য পর পর 
বছ বিলম্বে কুকুরীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া একত্রিত হইবার কোন কারণই 
দেখা যায় না। এই বীর্য সহবাসের পর বহুদিন ধরিয়াই ভ্যালোপিয়ান 

নলী এবং গর্ভীশয়ে অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে দেখ] গিয়াছে। এই 
রূপে দ্বিতীয় কুকুরের বীর্ধ্য প্রথম কুক্করের বীধ্যকে অতিক্রম কিয় 

কোন একটা ডিম্বকোষ সম্মুখে আিলেই তাহার সা্ঘ মিলিত হয়। 
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' উল্লিখিত কারণে আমার মতের [বরুন্ধে এ আপত্তি ততদুর যুক্তিসঙ্গত, 

বল যার না। 

এফিস * এবং একূপ কতকগুলি ক্ষুদ্র কাটের পধ্যায়ক্রমে অণ্ডজ, 
এবং গন্তজ প্রাণীর স্যার সন্তানোতৎ্পাদন হেতু দ্বিতীয় আপাতত উত্থাপিত 
হইয়াছে । এই আপত্তি হইতে পুঞ্ষ বলবান হইলে তাহ! হইতে স্ত্রী 

জাতির উৎপন্ন হইয়া থাকে এই *তের প্রতিবাদ হইতেছে । যাহার! 

এই আপত্তি উত্থাপন করিগ্বাছেন ত।হার! বলেন যে, এই এফিস জাতী ন্ব 

কাট কেবল মাত্র স্ত্রীপ্নাতি হইতে উৎপন্ন হক বলিরা কথিত হইরাছে। 

পুরুষের বাধ্য বিনা কেবল মাত্র স্ত্রীজাতির ভিম্ব হইতেই ইহাদের স্ত্রী 

এবং পুরুষ উভয় জাতিই উৎপন্ন হয়। এই স্ত্রী এবং পুরুষ শাবক গণ 
উপবুক্ত বয়সে পুনরায় সহবাঁস দ্বারা নূতন জীব উৎপন্ন করে। সুতরাং 
এস্থলে বলা যাইতে পারে, ম্বী জাতির উৎপত্তির জন্য যেরূপ পুরুষের 

শূক্তির আবস্ত ক হুয় বল! হইস্কাছে, পুরুষের ভ্রণ শিশুর উপর ক্ষমতা 

ত.হার অপেক্ষা অনেক অল্প। | 

_. এই এফিস জাতির সন্তানোৎপত্তি সন্বন্ধে অনেক পাঠক হয়ত কিছুই 

বিদিত নহেন। তাহাদিগের জন্য এই কীটগণের সন্তানোত্পত্তির 

?ববরণ সংক্ষেপে (লিখিত হইল । 

বেমন শত ঝভু আিতে থাকে, সাধারণ কৃাঁটগণের ম্তায় ইহাদের 

মধ্যে স্বা ও পুরুষ ডভর জাতই দেখা ঘান্ধ। ইহাদের আ্ীজাতত পক্ষহান 

এব” পুক্ুষ্জাতি পক্ষবিশ্ট হইয়া থাকে । এই সনয়ে ইহাদিগের 

সাধারণ নিরমে স্ত্রী ও পুরুবে সহবাস হক এবং স্ত্রী জাতীয় কীটগণ 
পপ পিল সই এল চি পপ ক পপ জটিল শি পাত পাশপাশি িশপপিশশীাীিটি শিট শিশ্ন 

+টকুন জাতির একরূস কীট । ইহ্ার। হৃক্ষপত্রে বাঁদ করি (থাকে । 
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বৃক্ষ বা লতার উপর অপ্ড প্রমব করে। এই অণ্ড সমূহ হইতে, খসস্তু- 
কালে গ্রীষ্মের আরস্ত হইলে নৃতন কীট উৎপন্ন হয়। ইহাদিগেক 
মধ্যেও কতকগুলি পক্ষবিশিষ্ট পুরুষ্জাতীয় কীট উৎপন্ন হইতে দেখা! 

যায়। কিন্তু তাহাঁর1ও শীঘ্র অনৃশ্ত হয় এবং সকলগুলিকে স্ীজাতীয় 

দেখায়। তাহার পর হইতে স্বরূপ উৎপাদন কার্যে অন্ত জীব হইতে 
ইহাদের আশ্যধ্যরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। 

এক্ষণে পুরুষের সহিত সহবাস বিন? প্রত্যেক স্ত্রীজাতীয় কীট আঁপন। 

হইতে আরও কতকগুলি কীট উৎপন্ন করিয়া! থাকে । ইহারাও সকলে 

স্জীজাতীর। এইরূপে কোন পক্ষবিশিষ্ট পুরুষজাতীয় কীট না থাকিলেও 
ইহাদের প্রত্যেকে ছয় হইতে দশবার পর্যস্ত শাবক উৎপন্ন করিয়া থাকে, 

এবং সে সকলগুলিই স্ত্রীজাতীয়। এই শাঁবকগণও পুরুষ জাতিকে 

কখন স্পর্শ না করিলেও প্রর্ূপে স্তরীজাতীয্প শাবক উৎপন্ন করিতে থাকে 

পরে শ্রীক্মাবসানে ও শীতের প্রারস্তে প্র স্ত্রীজাতি হইতে উৎপন্ন 
কীটগণের মধ্যে কতকগুলিকে পুরুষজাতীয় দেখ! যায়। এই পুক্রুষ- 

জাতীয় কীটগণ সাধারণ নিয়মে স্ত্রীজাতীয় কীটগণের সহিত সহবাস 
করিয়া থাকে । তাহা হইতে নৃতন অগ্ড প্রস্তুত হর। এই অও সমূহ্ 

হুইতে আবার পর বৎসর পধ্যন্ত উল্লিখিত রূপে শাবক উৎপন্ন 
হইতে থাকে । 

এই নুতন শ্বরূপ উৎপাদন প্রণালীর মূল কারণ বাহারা অনুসন্ধান 

করেন নাই তাহারা বলিতে পারেন, যদি স্ত্রীজাতীয় এফিস পুরুষ 

ঞ্কহবাস বিনা স্ত্রীজাতীয় শাবক উৎপন্ন কাঁরিতে পারে, তাহা হইলে 

“পুরুষ ভ্রণ জীবে নারীদেহ প্রদান করেঃ একথা কিরূপে সত্য বলিয়া 

গ্রহণ করা যাইতে পারে? যদি স্ত্রীজাতীয় কীট বিনা পুরুষ 

সংস্পর্শেন্ত্রীজাতি উৎপন্ন না করিয়া কেবল মাত্র পুরুষজাঁতীপন কীট 
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উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে কতকাংশে এমত সত্য বলা যাইতে 

পারত। 

অতএব এ গ্রন্থের মত ষে সত্য তাহ! প্রমানার্থ, বিশেষতঃ পুরুষ 

জাতির কন্ত। সম্তানোত্পাদ্দন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণার্থ এই নুতন শ্বর্ধপ 

উৎপাদন প্রণালীর আরও বিশেষ তত্বানুসন্ধান আবশ্তক। কারণ, এই 

প্রণালী দৃষ্টে অনেকে অনেক প্রকার কল্পনাই করিয়া থাকেন। এফিল 

জাতির এইরূপ সন্তানোৎপত্তি দৃষ্টে অনেক বিজ্ঞানবিদ পঙ্ডিতেরও 
বিশ্বাস হইয়াছে যে, সন্তানোৎ্পাদন বিষয়ে যতদূর মনে করা যায়, পুরুষ 
জাতি ততদুর শক্তিপ্রদীনে অক্ষম। অনেকে এরূপও মনে করেন যে, 
সম্তানোৎপাদন বিষয়ে পুরুষের বীধ্যের ভ্রণের উপর দ্বিতীয় কাধ্য হয় 

মাত্র, অর্থাৎ, ইহাকে জীবে পরিণত করিতে এ পদার্থের কোন শক্তিই 

নাই, ইহার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে মাত্র। যেমন মর্িক। জাতির 
লালবৎ পদার্থ তাহাদিগের ষে শাবকগণকে পান করান যায়, তাহার! 

অপেক্ষাক্কত দীর্ঘকার এবং কাধ্যক্ষম হইয়া] থাকে এবং যাহারা পান 

করে না, তাহারা ততদূর পরিশ্রমী হর না, পুরুষ বীর্য্যের কাধ্যও 
সেইরূপ। স্ুবিখ্যাত বিজ্ঞানব্দ পণ্ডিতগণ এবূপ কোন কথ। বলেন 

না বটে, কিন্তু তাহাদিগের মত অনেকাংশে এইবপই দেখা যায়। 

ষিনষ্টপ্১, আওয়েন২, লবকৃৎ, হক্স্লি৪, স্পেন্সার* প্রভাতি এতদ্িষ- 
সি 

স্নক বহুসংখ্যক স্থবিখ্যাত লেখক আছেন । 

১1 ০0. 076 81565088100 9£ 06067900020 005 2101018১005 
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কিছুদিন ধরিয়া! বিজ্ঞানবিদি পঙ্ডিতগণ উল্লিখিত মত সত্য বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পন্দিপ্কচিত্ত ছিলেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীঃ অন্দে সার জন 

লবক প্রণীত কীটগণের পুরুষ সহবাসে জাঁত এবং পুরুষ সহবাস বিনা 

জাত অগ্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, উল্লিখিতরূপ সন্তানোত্পত্তির 

অন্য কোন কারণ না! দেখিয়া তাহারা অবশেষে, £বিশেষ প্রমাণ নঃ 

পাইলেও, এ মীমাংসার উপর কতক পরিমাণে নির্ভর করিয়া গিয়াছেন। 

সার জন তাহার প্রবন্ধের প্রথমে বিজ্ঞান জগতের এতছিষয়ক অবস্থা 

স্পষ্টই লিখিয়াছেনঃ-_যদিও অধ্যাপক ছিনই্রপ তাহার /1661778010ঘ 

0 06709790100. ( পর্য্যায়ক্রমিক সন্তানোৎপত্তি ) নামক স্থৃবিখ্যাত 

পুস্তকে, পুরুষ বিনা সন্তানোত্পত্তির কোন কারণই স্থির করিতে 

পারেন নাই, তথাপি তিনি এতদ্বিষয়ক যে সকল পরিদর্শন সংগ্রহ 
কাঁরয়াছেন, সে সকল অতি আশ্চর্য্য এবং বিজ্ঞান জগতের মহামূল্য 

বস্ত। তাহার সময়ে কেহই এ সকল পরিদর্শন বিশেষ লক্ষ্য 
করেন নাই। পরে এততসন্বন্ধে যে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হয়, এবং অন্য সকল প্রাণিতত্বব্দ্ পণ্ডিত এতদ্বিষয় যে সকল আলো চন! 

করেন, তাহাতে তাহার গুণপনারই ষথে্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

একাল পধ্যন্ত এরূপ সন্তানোপত্তির কারণ কিছুই স্থির হয় নাই, 
এবং কি রূপে কতকগুলি কীট বিনা পুরুষসহবাসে শাবক উৎপন্ন 

এত ০০ পপশ্ণলাশা শিলা ীশিপিসপা উপ পপাদলাপ ১৮৮০ শ্পাদ | শা 

৩1 444, 900:0 ০06 010885৮1101) 01) ৮06 17187010801 27008513965 270. 

579,৮0৮ ৪৮ ০৮ 1,090 &190 ৮01৭ 800169 79) 1000 10 ৮10৩ 

[০71 3০০1০৮৮৪ 11110817101051 11210980910, 19965901850 80 1860. 

210621১1701) 11) 18595 97)61090 4501 00০ 0৮8 810 780000%5 01 10920697, 

৪1 5010 0)৩ 4৯010 1২61১000001), ০০০. ০006 201019, 70510001028 

এ. স0195, 

৫ 1 4১110017168 0£ [310100” 11620991090 09, 



[১৫৪ 7 

করিতে পারে এবং কি কারণে অপর কীট গুলি তাহ! পারে লা, এ তত্ব 

সন্ধে আমরা বিশ বৎসর পূর্বে য্রেপ অজ্ঞান ছিলাম, এখনও সেই 
বূপ আছি। 

এই তত্বান্থপন্ধানে অধ্যাপক আওয়েনই সর্ব প্রধান এবং 
ইহার কারণ নিরূপণে ইনিই অধিকতর যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং 
কিছুদিন ধরিরা অনেক স্থলে ইহার মত উদ্ধত হইয়াছে। 
হ্বতরাঁং তিনি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও এস্লে উদ্ধৃত 

হইল । 
তিনি বলেন, এফিস (জাতির এই পর্য্যাঃ ক্রমিক সম্ভানোৎপত্তি 

১৭৪৫ শ্রীঃ অব্ষে বনেট সাহেব প্রথমে উল্লেখ করেন) কিন্তু এই 

উল্লেখের নিমিত্ত তিনি সকলের নিকটই ভাস্যাস্প্দ ভইয়াছিলেন ! 

পরে একথা সতা বলিক্া প্রমাণিত হর । কুমার বলেন, “এই কীটগণ 

উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট । আওয়েন বলমাছেন, একথা এপ সন্তানোৎ 

পত্তির কোন কারণই নছে। এই সফল স্ত্রীজাতীর কীটে পুরুষ 

আননেন্দ্রিয়ের কোন লক্ষণই দেখ! যাঁয় না। এই সকল কাটের 

জরপাবস্থাতেই ইহাদিগের গর্তাশয় সম্পূর্ণ স্যৃর্তি প্রাপ্ত হইবার 
পুর্ব্বেই ইহাঁদের দেহে শাবকের লক্ষণ বা ভ্রণপিণ্ড দেখিতে 
পাওয়া যায় 1” 

পরে অধ্যাপক আগওয়েন এই মীমাংসা করিয়াছেন, প্প্রথম 

কীট দেহে ষে পুরুষ জাতীয় বীর্য প্রবিষ্ট হয়, তাহা কোন ব্ধপে 

যথেষ্ট পরিমাণে তাঁহার “শাবকগণের দেহেও থাকে এবং তাহ! 

হইতেই শ্রী শাবকগণের ভিম্ব সমূহ অথবা ভ্রণপিণ্ড জীবে পরিণত 

হয়। এরূপ বীর্যের অভাব পড়িতে জরণপ্পণ্ড জীবে পরিণত ন। হইস়1 

কেবল স্ত্রীঞ্জাতীয় ডিস্বে পরিণত হয়। এইবপে ক্রমাগত শাবক হইতে 
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হইতে তাহাঁদিগের সেই বীধ্য নিঃশেষ হইয়া! যায়। তখন কতকগুলি 

কীটে ডিম্বকোষ এবং কতকগুলি ক্ষীটে পুরুষ জননেন্ত্রিয় এ্রবং 
জণবীজ পরিলক্ষিত হয়। তখন সহবাস দ্বারা সম্তানোৎপা্ক এ উততক্গ 
পদ্দার্থ মিলিত হইলে ডিম্বকোঁষ অণ্ডে পরিণত হয় এবং কীটগণ অগ্ত 

প্রসব করে।” 

এ কথা সর্ববাদীসন্মত না হইলেও, ইহাতে লেখকের বীশক্তির 

যথেষ্ট পরিচক পাওয়া যার । ঞ&অও প্রসব হইতে শাবক প্রসব ব্ধূপ 

পরিবর্তন কোঁন প্রাকৃতিক নিক্মমাধীনে হইয়া! থাঁকে, তাহার কোন 

উল্লেখ ইনি করেন নাই। 

ইহার এইরূপ মীমাংসা বা কল্পনা অন্ত লেখকগণ সম্পূর্ণ 
প্রমাণিত বলিয়াই স্থির করিয়া লইয়াছেন এবং তীাহাহের গ্রন্থে 

অনেক স্থলে উদ্ধতও করিঘ্াছেন। এমন কি অধ্যাপক হুক্সলিও 

এই মতের শ্বাপেক্ষ। যদিও তিনি, পুরুষ সহবাসে জাত স্ত্রী 

জাতীম্ব কীটগণ হইতে তাহাদিগের শাবকগণ পুরুষাঁনুক্রমে পুরুষ- 

বীর্ধ্য প্রাপ্ত হয় এবং তাহা! হইতে অন্ত কীট উৎপন্ন হয়, একথা 
সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন, এপ হইলে ইহাদের 
অনন্তকাল ধরিয়া স্ত্রী জাতীয় কীট উৎপন্ন হইতে পারে, তথাপি 

বলিক্গাছেন, সম্তানোৎ্পাদনে পুরুষ বীর্য্যের কার্ধ্য স্ত্রী ডিম্বের পরবর্ভী 
দ্বিতীয় কার্য্য মাত্র এবং এ উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত পদার্থ শেষোক 

পদার্থের স্তার আবশ্তক নহে। 

সেইনপ হাঁবার্ট স্পেন্সরও দিও স্পষ্টতঃ এরূপ কোন কথা 

বলেন নাই, তথাপি তাঁহার পুস্তক পাঠে তাহার পাঁঠকবর্ণ সহজেই 
এই স্থির করিবেন যে, সন্তানেোৎপাদন বিষয়ে তিনি পুরুষ 
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জাতিকে লাঘব করিয়াছেন, এমন কি তাহার মতে কোন কোন মিম 
শ্রেণীস্থ জীবগণের সম্তানোৎপাদ্দনে পুক্রষ সহবাস আদৌ ন। হইলেও চলে। 

তিনি এফাইড্স্ এবং অন্ত কতকগুলি নিম্নশ্রেণীস্থ ক্লীটের 
বিনা সহবাসে সন্তানোৎপত্তি যে প্রাক্কৃতিক, এইটা প্রমাণ করিয়া 
পুনরায় লিখিয়াছেন, তবে “আবার ইহাদের পুরুষ সহ্বাস দ্বারা 
সন্তানোৎপত্তি কেন হয় ?%৮ অনেক তর্ক বিতর্কের পর তিনি ইহার 

এই উত্তর লিখিয়াছেন-_পূর্ব্বে যে মীমাংসা স্থির কর! হইয়াছে, 
তাঁহা “কখন আবার সহবাসদ্বারা সন্তানোৎ্পত্তি হয়” তাহারই এক 

রূপ উত্তর । কিন্ত প্রধান প্রশ্ন “কেন এরূপ হয়? এবং কেন; 

সকল সময়েই সহবাস বিনা সন্তানোৎপত্তি হয় ন1? তাঁহার ইহা 
কোন উত্তরই নহে। জীবতত্বে (10192) এতছ্বিষয়ের যতদুর 

মনুুষ্যের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তাহাতে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া 
সম্পূর্ণ অসম্ভব।৮” তিনি অনুমান ছারা ইহার একরূপ উত্তর দিয়া- 
ছেন। কিন্তু সে উত্তর অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় তাহার সমুদয়াংশ 

এস্থলে উদ্ধৃত হুইল না। তিনি কোন প্রাকৃতিক নিয়মেরই উল্লেখ 

করেন নাই। “এই কীটগণ তাহাঁদিগের অতি ক্ষুদ্র শুওদ্ারা বৃক্ষ 

পত্রের হুক্ধম নীরা সমুহ হইতে রস পান করিকা জীবন ধারণ 
করে এবং তাহারা এক কালে অতি অল্প পরিমাণে এ রস গ্রহণে 

সক্ষম হয়। এই হেতু সহবাস দ্বারা সন্তানোৎপাদন এবং সেই শাবক- 
গণের উপযুক্ত বয়সে সহ্বাসক্ষম হইয়া আবার সহবাঁস দ্বার! 
সন্তানোৎপাদন অপেক্ষা, সহবাস বিন! পুর্কোল্িখিত রূপে শীত্র শীত্র 

সম্তানোৎপাদন দ্বারা এই কীট জাতির বিলোপ নিবারণ অধিকতর 
সম্ভব। শরই শাবকগণ অনেক স্থান ব্যাপিক্কা থাকে এবং উপ- 

যুক্ত পন্দিমাণে বৃক্ষের রস গ্রহণ কারা জীবন ধারণ করে? 
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ষখন শীতখতুর আগমনে বৃক্ষের রস অনেক কমিয়। যায়, তখন 
এঁ কাটগণ পুক্ুষ সহবাস ছার।৷ আঁধকতর জীবনি শক্তি বিশিষ্ট অণ্ড 
প্রসব করে। এই অওসমৃহ সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়া জড় পদার্থ 
প্রান্ধ থাকে । সহবাস বিন। শাবক উৎপাদন অপেক্ষা, এরূপ অগ্ডের. 

উৎপত্তি এসময়ে ইহাদের বংশরক্ষার পক্ষে আঁধকতর অনুকূল ॥ 
(৮০। 150. 236.) 

এই উত্তর সম্পূর্ণ নহে। যে সকল কারণের উল্লেখ কর হইস্সাছে, 

তাহািগের হইতে উল্লিখিত ফলোৎপত্তির কোন সম্ভাবনাই নাই! 

গ্ীন্মকাঁল বৃক্ষ সমূহের অন্ুকূল। এ সময়ে ফল পত্র সমূহ সতেজ থকে: 

এবং অধিক পরিমাণে শস্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং গ্রীক্মকালের যেরূপ 

অনুকূল অবস্থ। এফিস জাতীয় কীটগণ উপভোগ করিয়। থাকে, সেরূপ 
অনুকূল অবস্থার উপভোগে, অপৰকৃষ্ট না হইয়া অধিকতর উত্কৃষ্ট শাবক 

উৎপন্ন হওয়াই উচিৎ। 

যদি ধরিয়া লওয়। যাঁয় যে, কেবল মাত্র এফিস জাতীয় কীটগণের, 

গ্রীষ্মকালীন প্রচুর পুষ্টিকর খা প্রভৃতি অনুকুল অবস্থা সত্বেও নিকৃষ্ট 
এবং শীত খতুর খাস্ভের অভাব প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থায় উৎকৃষ্ট শাবক 

উৎপন্ন হয়, তথাপি কিরূপে এই সকল কারণের কাধ্য এ শাবকগণেক 
উপর হইয়। থাকে ১- অর্থাৎ কিরূপে প্রথমোক্ত শাবকগণের সহবাস 

বিনা সন্তানোৎপত্তি এবং শেষোক্ত শাবকগণের সহ্বাদ দ্বার সন্তানোক্ 
পত্তি হুইয়। থাকে, তাহার কিছুই অমি স্থির করিতে পারি নাই। 

স্পেন্পরের স্তায় মহান বিজ্ঞানবিদ প্িতের মত ভক্তিনহকারে শিরো” 

ধার্য্য করিয়া আমি নতশিরে বলিতেছি যে, পরে পর্যায়ক্রমে এই ছুই 
ভিন্নকূপে সম্তানোৎ্পত্তির যে কারণ আমি দেখাইব, তাহাই অধিকতর 

যুক্ত সঙ্গত। 
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এক্ষণে অধ্যাপক আওয়েনের মত আর একবার দেখা যাউক। 

সাহার এতদ্বিষক্ক মত এখনও যে কত অসম্পূর্ণ তাঁহ। দেখাঁইবার জঙ্য 

'্তাহার গ্রন্থের এক টাকাঁক্ এরিনবর্থের মতের সমীলোচনার কালে যে 

কতকগুলি কথ! লিখিত আছে, তাহাঁই এ স্থলে উদ্ধত করিলাম। পরে 
প্রমাণিত হইবে যে, এই কয়টা কথাতেই এইরূপে সস্তানোৎপত্তির 
প্রন্কৃত তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত ধাহারা তাহাকে এতঘ্বিষকে 

সর্বপ্রধান পণ্ডিত বলিক্ স্বীকার করেন, তাহার তাহার অন্যতম নূতন 

মত, অর্থাৎ কেবল স্ত্রীজাতি হইতে এই কীটগণ উৎপন্ন হয় তাহাই, সত্য 

বলিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন । আমাদিগের এ মত ততদূর সম্ভবপর বলিয়া 

বোধ হয় না। টীকায় উল্লিখিত কথাগুলি এই ;--“এই সকল স্্রীজাতীয় 
এফ্রিস হইতে বীর্ধযপিণ্ড এবং ভিম্বপিণ্ড এ উভয়ই উত্পন্ন বা নিঃস্যত 

হুইয়া! থাকে । স্থতরাঁং জণগণের জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে তাহারা 

গন্ভাশয়ে দেহ প্রান্ত হইতে থাকে এবং অগ্ডমধ্যে ব্ধিত না হইয়া 
পুর্ণ জীবরূপে ভূমিষ্ট হয়।» 

এইরূপ জীবোৎপত্তির এই মীমাংসা যে অভ্রীস্ত এবং আমার 

গ্রস্থোক্ত প্রধান মতের সহিত বে ইহার সম্পূর্ণ সামপ্তস্ত আছে, তাহাই 

আমি এখন দেখাইব। 

প্রকৃতির কোন গুঢ় অজ্ঞাত নিয়ম আবিষ্ষার করিতে ছইলে, অজ্ঞাত 
ক্ষেত্রে অনুসন্ধান অপেক্ষা যে সকল বিষয়ের আমরা কতক পরিমাণে 

জ্রানলাভ করিয়াছি সেই সকল বিষয়ের অবলম্বনে অনুসন্ধান করাই 

আবশ্তক। বে অঙ্ঞাত ক্ষেত্রে মনুষ্য কখন পূর্বে গমন করে নাই এবং 
অনুষ্যের পদচিহু কদাঁচ লক্ষিত হয় না, তথায় আঁবিক্ষার কার্য্যে অক্কৃত- 

কাধ্য হইবারই অনেক সস্ভাবন!। 
উদ্ভিন এবং জীব্গতে যাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুব ভেদ দেখিতে 
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পাওয়া মায়, কিম্বা যে সকল উদ্ভিদে স্ত্রী এবং পুরুষ জননেত্ট্ি় তিক 

দেহে না থাকিলেও পৃথ্ক দেখ! যায়, সে দকল স্থলে শ্বপ্দপোঁৎপত্ি, 
কিরূপে হইয়া থাকে, তাহা! আমরা একরূপ বিদিত হইয়়াছি। এই 
জ্ঞান অবলম্বনে আমাদিগের নূতন তত্বের অনুসন্ধান আবশ্তক | 

অতি অল্পদিন পূর্বে নিয়শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ এবং প্রাণীগণের মধ্যে বনু 
সংখ্যক, জননোক্দ্রিয় নাই বলিয়া এক পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। কিন্ত, 

ঘতই এতদ্বিষয়ে আবিষ্কার হইতেছে, এই শ্রেণীর সংখ্যাও ভ্রমে কমিরা। 

আমসিতেছে। ইহাদের অধিকাংশেরই দেহে স্ত্রী এবং পুরুষ জননেন্দরিস্ব 

দেখ! গিয়াছে । কোন জাতিতে এই উন্তক্ব ইন্দ্রিয় এক দেহে এবং কোন 

জাতিতে তিন দেহে দেখা যায়। এ বিষয়ে এতদূর অনুসন্ধান হইয়াছে 

যে, প্রকতি-তত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন, কালে এই শ্রেণীর নকল জীবেরই 

সম্তানোৎপত্তির অনাবিষ্কৃত গুঢ়তত্ব আবিষ্কৃত হইবে এবং প্রত্যেক উত্ভিদ্ 
এবং প্রত্যেক জীবই এই শ্রেণীর বহিভূ ত হইয়া যাইবে। 

খন ক্রমেই এব্খপ আবিফাঁর হইতেছে, তখন যে সকল কাটে স্ত্রী 
জননেক্দ্িক্ষের স্মস্ত কাধ্য হইতেছে, তাহাদিগের দেহে পুরুষ জননোস্দরন্ 

এবং তাহার কাধ্য আমরা। এ পধ্যন্ত দেখিতে পাই নাই বলিক্া, তাহা- 

দিগের একেবারে পুরুষ জননেক্দ্িত্ব নাই এবং প্রাক্কৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধে 

তাহারা পুরুষ বিন। সন্তানোৎপাদনে সঙ্গম, এক্ধপ মীমাংপা করা কোন” 

ননপেহ যুক্তিসঙ্গত নহে । 

অন্ত কোনরূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনার এরূপ মীমাংস! 

সকলেরই হান্তের কারণ হইত সন্দেহ* দাই। বখন কোন গ্রহের 

অনৃষ্ণপুব্ৰ ভিন্নরূপ গতি দেখা যায়, কিম্বা বখন ভূতে অন্ুলিখিত কোন 

নুতন রূপ প্রস্তর-স্তর দেখা। যার, জ্যোতির্বিঘ্ঘ এবং ভূতববিদ্ পাঁওহগণ 

তখন পুব্বীবিফৃত প্রাকৃতিক নিয়ম পরিত্যাগ করিরা, তদিপরীত এক 
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'অপ্রাসঙ্গিক যত স্থির না করিয়া, বরং সেই আবিষ্কৃত প্রারুতিক 
নিয়মানুসারেই নৃতন অজ্ঞাত বিষয়ের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। 

যে সকল জীবের একই দেহে স্ত্রী এবং পুরুষ জাতির উভয় সস্তানোৎ 

পাঁদক পদার্থ উৎপন্ন হইয়! সন্তানোৎপাঁদন সংঘটিত হয় এবং যে সকল 

জীবের ভ্রীজননেক্ড্রিয় ও পুরুষ জননেক্ড্িয় ভিন্ন দেহে থাকায়, সহবাস 
ছার! ছুই সম্তানোৎপাদক পদার্থের মিলনে সস্তানোৎপত্তি হইয়া থাকে, 

এই ছুই প্রকার জীবশ্রেণী মধ্যে নিঃসন্দেহ এরূপ এক শ্রেণীর জীব 
আছে, তাহাদ্িগের হইতে এই ছুই শ্রেণীর ভিন্নতা অতি অল্প মাত্রই। 

প্রকৃতির সকল কার্ধ্য ভালরূপে দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, ক্রমো- 

নতিই প্রকৃতির মূলমন্ত্র। কোন পদার্থের অবনত অবস্থা হইতে তাহার 

উন্নত অবস্থায় প্রকৃতি একেবারে উঠিতে পারেন নাই। এই ছুইয়ের 

মধ্যবর্তী অবস্থায় সেই জাতীয় অনেক পদার্থই দেখ! যাঁয়। সুবিখ্যাত 
প্রকৃতিতত্ববিদ্ পণ্ডিত টি উইলিয়মস্ কঞ্চুলিক জাতীয় কতকগুলি কীটের 
সাধারণ হইতে ভিন্নরূপে জননেন্দ্িয় দৃষ্টে তাহার কাঁরণ অনুসন্ধান 
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সর্ধথাই একথা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সকলেই স্বীকার 

করিবেন, পর্য্যাযক্রমিক সন্তানোৎপাদ্ন হেতু এফাইড্স জাতীম্ব 
কীটগণ এই মধ্যবন্তা শ্রেণীভূক্ত। গ্রীষ্মকালে প্রচুর খাগ্ভের উপভোগ 
প্রত্যেক কীট-দেহে ডিম্ব ভিন্ন বীধ্যপিওও উৎপন্ন হয়। এই বীর্য পিও 
'ণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার লক্ষিত হইবারও পুর্বাবস্থায় ডিষপিণ্ডের উপর 
কার্ধ্য করিয়া থাকে । যতদিন প্রচুর শস্য থাঁকে, এইরূপে সন্তানোৎ 

পত্তি চলিতে থাঁকে। সন্তান প্রসব হেতু এই কীটগণকে স্ত্রীজাতীয় 
বলা হইয়া থাঁকে। বস্ততঃ ইহারা স্ত্রী ও পুরুষ উদয় জাতীয়। 

অধ্যাপক আওয়েন বলেন, “যতদিন গ্রীক্মকাঁল থাকে, ততদিন 

এইবূপে স্ত্রীজাতি হইতে শাবক উৎপন্ন হ্য়।”--এই কারণে ইহাই 

সম্ভবপর বলিয়া বোধ হনব যে, যেমন শীতখতু আসিতে থাকে 
এবং তাহার সহিত খাস্ত পরিমাণ অথবা তাহার পুষ্টিকারিতা 

গুণ কমিয়া আমিতে থাকে, এই কীটগণ আর উভয় জাতীয় 
সম্ভতানোৎ্পাদক পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম হয়না। কোন অপরিজ্ঞাত 

প্রাকৃতিক নিয়মে এই কালে কত্তকগুলি কীটের বীর্যোৎ্পাদক যন্ত্র 

এবং কতকগুলি কীটের ডিশ্বোৎপাঁদক যন্ত্র নিস্তেজ হইয়া যাঁ়। এইব্ূপে 
ইহাদের কতকগুলি স্ত্রী এবং কতকগুলি পুরুষ জীবে পরিণত হয় এবং 

তাহাঁদিগের পরস্পরের সহবাসে অণ্ড উৎপন্ন হয়। এই অও সমূহ 

সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়া এই কীটজাতির বিলোপ নিবারণ করে। 
“তবে কি কারণে সহবাঁস বার আবার সম্তানোৎপত্তি হইম্বা থাকে 1 

এ প্রশ্নেত্র ষে ইহাই প্ররুত উত্তর, অধ্যাপক হ্ক্সলির পরীক্ষার্থীরা বিশেষ- 

রূপে প্রমাণিত হইতেছে । অধ্যাপক পুঠ্টিকর থাদ্য এবং উপযুক্ত 

উত্তাপরূপ অনুকূল অবস্থা প্রদানে এই শ্ত্রীজাতীয় কীটগণ হইতে 

করমায়ে ত্রিশ পুরুষ পর্য্যস্ত শাবক উৎপন্ন করাইয়াছিলেন। এরই সকল 
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পরীক্ষান্থার! হক্সলি মীমাংসা করেন যে, এইব্নূপে অনস্তকাল 'ধরিয়া 

তাহাদের সম্তানোৎপাদন কর! যাইতে পারে। 
যাহারা এই কাট্গণের অণুবীক্ষণ দ্বার] পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক এবং 

এ আলোচনাম্ "যথেষ্ট পময়ক্ষেপ করিতে পারেন, তাহারা বিশেষ 

অনুসন্ধানে হয়ত দেখিতে পাইবেন, শীতারস্তে প্রস্ুত অগও্ড হইতে 

শ্রীষ্মারস্তে উৎপন্ন পক্ষ বিশিষ্ট পুরুষজাতীয় কীটগণ যে অল্পদিনের মধ্যেই 
অদৃশ্থ হইয়া! ঘায়, তাহার কারণ এই যে, এই পুরুষজাতীয় কীটগণের 
নিস্তেজ স্ত্রী জননেন্দ্রিয় আবার কাব্যক্ষম হইয়| উঠে । তখন তাহাদিগের 

পক্ষদ্বস্থ বরিয়া পড়ে এবং উততয়েন্দি় বিশি্ই কীটে পরিণত হইয়া অপর' 

পক্ষহীন কীটদলে মিশাইয়া। যায় ও বিন! সহবাসে আপনা হইতে শাবক 

উৎপন্ন করিতে থাকে | এসময়ে যদিও সন্তানোত্পাদন হেতু তাহারা স্ত্রী 
জাতীর বলিল! কথিত হয়, তাঁহার। বস্ততঃ উভয় জাতীয্ব । 

এস জাতির পর্ধ্যায়ক্রমে সন্তানোৎ্পাদন বিষম্বক এই নিয্বম অপর 

কতকগুলি কীটজাতিতেও দেখা যাঁযস। অপর কতকগুলি কীট সহ্বাস্ 

বিন! সম্তানোৎ্পাদনে সক্ষম । তথাপি তাহাদিগকে সহবান করিতেও 
দেখ! বাক্স! তাহার কারণ, প্রতিকূল অবস্থার এই কীটগণ পূর্বো- 
লিখিত কারণে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় সম্তানোৎপাদক পদার্থ 

উত্পাদনে সক্ষম হয় না। যদি ইহাদের এইরূপ অবস্থা কিছুদিন 
ধরির৷ থাকে, তাহ! হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থ জীবগণের স্তায় ইহাদেরও 

সতী ও পুরুষ পৃথক হইতে পারে। কিন্তু অনুকুল অবস্থায় সময়ে 

সয়ে ইহাদের একই কীটে এ্ধাইভ.স জাতির ন্তায় স্ত্রীও পুরুষ উভযের 
কাধ্য হইয়! থাকে । 

যে সকল জীবের বিনা সহবাসে সন্তান হইয়া থাকে এবং যে সকল 

জা.বর সহবাস দ্বার! সন্তান হুইগ্সা থাকে, এ উভ্তয়ের নধ্যে যে এইরূপ 
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একটা জীবশ্রেণী আছে, বোধ হয় সকলেই এখন অসন্দিপ্ধ চিত্তে দ্বীকার 
করিবেন । 

আমার উল্লিখিত মীমাংসা যুক্তিসঙ্গত এবং সত্য বলিয়। গ্রহণ করিলে, 
এফিস জাতির সন্তানোৎপত্তির সহিত আমার মতের সামঞ্জস্ত না! হইবার 

কোন কারণই দেখা যায় না। গ্রীক্মকলে অওপ্রসব ন1 করিয়া! শাবক 

প্রসব করিবার কাঁরণ, আমার এই গ্রন্থোক্ত মতাবলম্বনে, অনায়াসেই স্থির 

করা৷ যায়। গ্রীম্মকালীন অনুকুল অবস্থা সমুহের উপভোগে নিজ স্ত্রী 

জাতীয় ডিন্বপিও ভিন্ন ইহার! বীর্ধ্য পিও্ড উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়। এই 
বীর্য পিও এত অধিক পরিমাণে অথবা এরূপ শক্তিতে নিঃশ্যত হয় যে, 

তাহা হইতে এই গ্রন্থোক্ত নিয়মান্ুসারে ভ্রণ এফিস্' কীটে স্ত্রীও পুরুষ 

ভেদ কতক পরিমাণে হইয়। থাকে, অর্থাৎ সন্তান প্রসব সক্ষম কীটগণই 

উৎপন্ন হয়। কিন্তু শীতাগমে যখন খাদ্য পরিমাণ কম হইয়া আসে, 

তখন বীর্ধ্য নিঃনরণ কম হইতে থাকে, অথব৷ এ বীর্যের ততদুর শক্তি 

থাকে না। তখন এই কীটগণের সময়ে সময়ে স্ত্রী-অংশ প্রবল হয়। 

সুতরাং আমার গ্রন্থোক্ত নিয়মে কতকগুলির প্রবলতর পুরুষাংশ বিশিষ্ট 

শাবক উৎপন্ন হয়। 

প্রকৃতির সন্তানোৎপত্তি বিষয়ক নিয়মের যতদূর আমরা বিদিত 

হইয়াছি, তাহাতে বীর্ধ্য বিনা সন্তানোৎপত্তি যে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং 

সম্তীনোৎপাদনে পুরুষ জাতি যে স্ত্রী জাতি হইতে নিয়শ্রেণীস্থ 

অথব৷ কিছুই নয়, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া আমার স্থির বিশ্বাস! 

গঠন, শক্তি, বর্ণ, বুদ্ধি, প্রকৃতি, এই সকল বিষয়ে পুরুষের সন্তানের 

উপর ক্ষমতা আমর। সর্ব সর্বত্রই দেখিতে পাই। এ সকল চাক্ষুষ 

স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে, কোন ব্যক্তি এ ভ্রান্ত অনুমানে প্রতিষ্ঠিত মত সত্য 

বলিয়। মনে স্থৃনি দিবেন ? 
ট $ 
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ডার্উইন্ তাহার গ্রন্থে* সন্তানের উপর পুরুষের ক্ষমতার প্রমাণ 

স্বরূপ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দরিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে ছুই একটী নিজ্ষে 
উদ্ধৃত হইল। একটা লাঙ্ুলহীন ম্যাক্ক স্জাতীয় বিড়ালের দার! 
কতকগুলি সাধারণ বিড়ালের যে তেইশটী শাবক হইয়াছিল, তাঁহাদিগের, 
মধ্যে ১৭টা লান্গুলহীন হইয়াছিল। উত্তমাশা অস্তরীপে বহুলৌম 

বিশিষ্ট ছাগবৎ একটা মেষ দ্বারা ন্ত জাতীয় বার্টী মেষীর যে সকল 
শাবক হইয়াছিল, তাহাঁদিগের সকলগুলিই প্র মেষের ন্যায় দেখিতে 

হুইয়াছিল। এই শাবক গুলির মধ্যে স্ত্রী জাতীয় মেষীগণের একটা 
মেরিনো জাতীদ্ব মেষ সহবাসে বে শাবকগুলি হইফ়্াছিল, তাহারাও 

দেখিতে অবিকল এ মেরিনে। জাতীয় মেষের ন্যায় হইয়াছিল । 

আঁবার যখন আমর গর্ভস্থ সন্তানের দ্বারা পুরুষের প্রস্তির উপর 

ক্ষমতার বিষয় আলোচনা করি, তখন এ ভ্রান্ত মত আরও অসম্ভব 

বলিয়া বোধ হয়। কোন স্ত্রী জাতীয় পশুর প্রথম সন্তানে তাহার 

জন্মদাতা পুরুষ পণ্ডর অবয়ব সৌপাদৃষ্ত, অপর পুরুষ হইতে জাত 
পরবর্তী সন্তানগণেও দেখিতে পাঁওয়! বার । কোন ঘোটকীর অশ্বতর 

স্হবা। দে তজ্জাতীর শাবক হইলে, অন্ত উতৎ্কৃই জাতীয় ঘোটক সহবাসে 

উৎ্পৃন্ন তাঁহার পরবর্তী শাবকগণেরও গ্রার অশ্বতর জন্গণ দেখ] 
যায় । কোন এক জাতীর কুক্ধরী যদি ভিন্ন জীতভার কুক,র সহ- 
বাষে, দেই কুকরের শ্তায় শাবক প্রসব করে, তাহার স্বজাত।॥ 
ঠ সহবাসে শ্জাতীর কুকুর উৎপন্ন করা একরূপ অসম্ভব; 

রূবন্ভা শাবকগণের প্রথম কুক্ধ,রের কোন না কোন লক্ষণ প্রাণ 

হুইথা? অধিক সম্ভাবন। । 
পপ 
চে 

উাঁতদ্দ গণের বীগকোষে বীজোৎ্পত্তি প্রণালী, জীবগণের গন্তে 
ভোর পাশ 7 শশী শিশীশিিাাতী শপ শীশাশীপীশাশীী পণ সা 
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সন্তানোৎপত্তির অপেক্ষা অধিক ম্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। 

উদ্ভিদ্তত্ববিদ্গণ বলিয়াছেন যে, বীজকোষকে বীজে পরিণত করিবার 

নিমিত্ত প্রথমে পরাগ কেশরের রেণু বীজকোষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! সেই 
অবস্থায় অবস্থিতি করিতে এবং ক্রমে বর্ধিত হইতে থাঁকে। এই কালে 

ক্রমে বীজকোষের অমুদ্রায় অংশ আত্মসাৎ করিয়া, সেই রেণু স্বয়ং 
বীজকোষের স্থান প্রাপ্ত হয় । ১ 

উত্ভিদগণের রেণুর বীজকোষের উপর ক্ষমতার একটা দৃষ্টাস্ত আমার 

এক বন্ধু যেরূপ স্বচক্ষে দ্েেখিয়াছিলেন, আমাকে লেখেন। তাহার 

পিতার উদ্যানে ছুইটী গোলাপ ফুলের ঝাড় পাশাপাশি ছিল। একটী 

ঝাঁড়ে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের গোলাপ এবং অপর ঝাড়ে ঘোর লোহিত বর্ণের 
গোলাপ ফুটিত। লোহিত গোলাপের রেণু শ্বেত গোঁলাপে উড়িয়। 

'মাঁসির়া, তাহাঁতে এরূপ বীজ উৎপন্ন করিয়াছিল যে, সেই শ্বেত পুষ্পের 

ঝাঁড়ে শ্বেত ও লোহিত এই উভয় বর্ণে রঞ্জিত ফুল উৎপন্ন ইইয়া- 

ছিল। পরে প্র শ্বেত গোলাপের ঝাড় ভিন্ন স্থানে রৌপিত হইলেও 
তাহাতে পূর্ববৎ উভয় বর্ণেরু ফুল ফুটিয়াছিল। এই বীজ সকল 

কোন একটা স্বতন্ত্র স্থানে বপন করিলে, লোহিত পুষ্পের রেণুর 

এ বীজ সমূহের উপর ক্ষমতার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাইত। যাহা! 
হউক, এই বীজ হইতেই যে শ্বেত পুষ্পের ঝাড় লোহিত পুষ্পের লক্ষণ 

প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পরে নিজ পুষ্পের রেণুর দ্বারা বীজোঁৎপন্তি 

হইলেও এ লক্ষণ খর পুষ্পের ঝাঁড়ে দেখা গ্রিয়াছিল, তাহাতে কোনও 

সন্দেহ নাই। 
751 ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু অধুনা এতদবিষয়ে 
কোন নূতন অবিষ্কার কিছু না হইলেও কোন কোন পুস্তকে একথা ভিন্নরূপেঃ স্ম্তবতঃ 

বিন! সহবাসে সম্তানোৎপত্তিরূপ নূতন মতের সমর্থনার্থ বুঝান হইয়াছে। 
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ভিন্ন জাতীয় পুষ্পের রেণু সাহাঁধ্যে সেই ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের ফল 
অপর জাতীয় বৃক্ষে উৎপন্ন হইতে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে । 

কোন এক তূট্টাক্ষেত্রের পার্স্থিত একজাতীয় ঘাসে ভূট্রার ন্যায় দানা 
উৎপন্ন হঈয়াছিল। ভূট্রাবৃক্ষের পুষ্পরেণু ঘাসের ফুঞ্লে পতিত হইয়াই 

নিঃসন্দেহ ঘাঁসে ভুট। উৎপন্ন হইয়াছিল। পাইন্ নামক বৃক্ষে ওক 
বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হইতে দেখ! গিয়াছে। ওক বৃক্ষের পুষ্পরেণু 

কোন অন্ুকুল অবস্থায় পাইন পুষ্পের বীজকোঁষে প্রবিষ্ট হইয়া এরূপ 
হইয়াছে । 

যেসকল বুক্ষ ব! জীবের ভিন্ন জাতির সহিত মিলন ভিন্ন 
পস্তানোতৎপাঁদন হর না (1)11708 ) তাহার সন্তানোত্পাদন কাধ্যে 

পুরুষের প্রাধান্তের উজ্জল ঢুষ্টান্ত। গ্রে প্রণীত উদ্ভিদতত্ববিষ়ক 

গ্রন্থে এই শ্রেণীর উদড্ভিদগণ সম্বন্ধে লিখিত আছে, “ইহাদের 
পরাগকেশরের অক্ষমতা! হেতু রেণু সমূহ সম্যক পরিপুষ্ট হইতে 
না পাঁওয়াতে এই জাতীর উত্ভিদ্গণ বীজোৎপাদনে সন্মম হর 
না। অপর বৃক্ষের েণু সমুহের সাহায্যে ইহারা বীজ উৎপন্ন 

করে ।* এই বীজোৎপন্ন বুক্ষ বা সেই বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ 

ক্রমে বীজোতৎপাঁদিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়।* [** এই ছুই চিহ্রের মধ্যস্থিত 

কথাগুলি গ্রন্থকার-লিখিত। ] উল্লিখিত ব্ূপ ঘটনা প্রচুর পরিমাণে 

সর্বত্রই দেখা যাইবে এবং এই সকল ঘটনশদ্বারা সম্তানোৎপাদনে 

পুরুষ জাতির প্রাধান্য স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। 

আমার এতদ্বিষয়ে শেষ কথা এই, সকল আশ্চর্য রূপ 
সন্তানোপাদনেরই যুক্তিসঙ্গত এবং সকল পরিদর্শনের অন্ুমত ও সর্বব 

জীবে প্রযোজ্য গ্রন্থোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী কারণ স্থির 

হইল। যুক্তিসঙ্গত এবং পুর্ধাবিষ্কত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুধায়ী 
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কোন কারণ স্থির হইলে, কোন অনুমিত মত স্থিরসিদ্ধাস্ত বলিয়া! গ্রহণ 

করা কোন মতে কর্তব্য নহে। 

এ বিষয়ে আরও একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে লিখিত হইল। যদি কামন্পৃহার 
পর সহবাস ২০ দ্বিন পধ্যন্ত স্থগিত রাঁখা যাক, তাহা হইলে 
মক্ষিকাগণের ভি্ব সমূহ হইতে পুরুষ জাতীয় % মক্ষিকা উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু অনতিবিলম্বে বা ১৫ দিনের মধ্যে সহবাসে ছয় 

ভাগের পাঁচভাগ ডিন্ব হইতে স্ত্রীজাতীয় শাবক উৎপন্ন হয়। 

ইহার কারণ সন্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্ত 

সকল গুলিই পরম্পর হইতে ভিন্ন। সকলের মতে এই পর্য্যস্ত 

মিলিতেছে যে, সহবাসের বিলঘ্বে পুরুষ মক্ষিকা উৎপন্ন হয়। 

ইহা এই গ্রন্থোক্ত মতের অনুযায়ী । হুবারের নিম্নলিখিত মত 

বারা ইহার প্রমাণ হুইতেছে। তিনি বলেন, “যখন স্ত্রী জাতীয় 

মঙ্গিকার সহবাসে বিলম্ব হয়, তখন ইহা অত্যন্ত উত্তেজিতা 

হইয়া উঠে, এবং অন্ত মক্ষিকাঁদিগকে চঞ্চল করিয়। থাকে ।” 
অত্যন্ত সহবাসম্পৃহা হেতু এই উত্তেজন! হইয়! থাকে। এইরূপ 
উত্তেজিতা বস্থায় অলস পুরুষ জাতীয় মক্ষিকাঁগণের সহবাসে, স্ত্রী জাতীয় 
মক্ষিকা অধিকতর বলবতী হুওয়াঁয়, তাহার পুরুষ জাতীয় শাবক 

হয়। এই গ্রন্থোক্ত নিয়মে পনর দিন পরে সহবাসের দিন 

যতই বিলম্ব হইতে থাকে, ততই পুরুষ জাতীয় মক্ষিকা শাবকের 
পরিমাণও বৃদ্ধি হয়) অর্থাৎ ১৬ দিনে সহবাসে পুরুষের সংখ্যা 

পনর দিন অপেক্ষা বুদ্ধি হয়, ১৭ দিনে ভাহারও অপেক্ষা! বৃদ্ধি হয়। 
এইরূপে ২১ দিনে সহবাসে সকল শাবকই পুরুষ জাতীর হইয়া 

থাকে । এইরূপ সহবাস হেতু উত্তেজনা গাঁভীগণের মধ্যেও দেখ! 

ষায়। সহ্বাদের বিলম্বে অনেক গাভীর উত্তেজনা এতদূর পর্ধ্যস্ত 
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হুয় যে, তাহাতে সেই অত্যধিক উত্তেজনা! কালে হুপ্ধের পরিমাণ 
কমিয়া যায়। 

ক এ 

বঙ্গদেশে স্ত্রীজাতীর আধিক্য এবং তাহার কারণ । 

আমাদিগের বঙ্দদেশের যেরূপ মাঁনৰ সংখ্যা এবং জন্ম ও মৃত্যুর 
বিবরণাবলী পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এ গ্রন্থোক্ত মতের অথব! 

অন্ত কোন মতের প্রমাঁণ সম্পূর্ণ অসম্ভব । এই বিবরণাবলী নিতান্ত 

অসংলগ্ন । ১৮৮১ শ্রীঃ অব সমস্ত ব্গদেশে স্ত্রীলোকের সংখ্য। পুরুষের 

অপেক্ষা ৫, ৪১, ৭৬৬ এবং ১৮৯১ শ্রীঃ অন্দে ৪, ৪৫, ৬৪৬ অধিক। 

ইহাতে দেখ! যাইতেছে যে, ১৮৮১ অপেক্ষা ১৮৯১ খ্রীঃ অবে স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা! ৯৭, ১২১ কমিয়। গিয়াছে । নিপ্নলিখিত তিনটা কারণে স্ত্রীলোকের 

সংখ্যা কমিতে পারে £ 

প্রথম্, পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোকের মৃত্যু | 

ছ্বিতীর, মোট পরিমাণ অপেক্ষা! অধিক সংখ্যক বালকের জন্ম এবং 

ন্পসংখ্যক বালিকার মৃত্যু । 

তৃতীর, পুরুষ অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোকের বিদেশে গমন । 

পশ্চাল্লিথিত জন্ম এবং মৃত্যু বিবরণীর সাহায্যে দেখা যাইতেছে 
যে, প্রথম ছুইটা কারণের এদেশে কোন চিহুই দেখা বায় না। 
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বঙ্গদেশের জন্মবিবরণী | 

১৮৮৭ ১৮৮৮ ১৮৮৭ ১৮০) ০ ৯৮০৯১ 

সাপ | শিস 

বালক ; ২৩,৭১৮ | ২৮,৬৯২ 1 ২৯,২১৮ [২৮১,৩৩৩ 1 ৩০১৫৯৩ 

বালিকা! | ২১,০২৪ ২৫১২৮০ | ২৫,৯৪৮ | ২৫,৩০৯ | ২৭,৭২৪ 

জন্ম 
পরিমাণ 

বালক ৯০০০ ১৩০ ০ ১০০০ ১০০০ ১০০৪ 

বালিক।। ৮৮৬ ৮৮৮ ৮৮৮ ৮৮৯ ৯০৬ 
পপ পাপা পাপী শপ 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আমেরিকার জন্ম বিবরণীর সহিত তুলনা 
দেখা যাইতেছে যে আমাদিগের দেশের জন্মপরিমাণ আমেরিকার সহিত 

পরার সমান; বিভিন্নতা অতি অল্প মাত্র আমেরিকায় প্রতি ১০০ 

বালিকাঁর বালকের জন্ম ১০৬5 আমাদিগের দেশে প্রতি ১০০ বালিকার 

বালকের জন্ম ১১০। এই বিবরণী অভ্রান্ত হইলে, বোধ হয় এ বিভিন্নতা'ও 
দেখু যাইত না। মৃত্যু বিধর্ণীর সহিত তুলনা করিলে, এই বিবরণ 

যে কতদুর ভ্রমপুর্ণ, স্পষ্টই দেখা যায় । ১৮৮৭ খ্রীঃ অন্দে বালকের 
জন্ম ২৩,৭৯৮) কিন্তু ১৮৮৮ খ্রীঃ অন্দে এক বত্দরু বা তন্ন্যন বমক্ক 

বালকগণের মৃত্যুসংখ্য। ১,৩৯,১০৯। মৃত্যুপরিমাঁণও ইউনাইটেড ট্টেউসের 
সহিত সমান। 
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বজঈগদেশের ম্বত্যুর বিবরণী । 

১»বৎসর বা ত মযশ তদৃদ্ধ হইতে ৫ বৎসর | তদুগ্ধ হইতে ১৭ 

বয়স্ক । বয়স্ক । 
গন আলজ০০০৯ 

| বালক বজকা | বালক [ বালিকা [টি বালিকা 
০৯ সপ আপ আপস 

৫৮১৩৪ ৫ ১৮৮৭ | ১,২৩,৩৯১ | ১০৩,৬২৬ ববি দ্ধ ৭৫১৫ ১ 
[ 

১ 

পরিমাণ ৩ ৮৪ ১০৩ ৯১ ১৬৯ ৭৭ 

| 
১৮৮৮ | ১১৩৯১১৪৯ ১১৩,৮৪৮ | ১১১৬+২৩৭ ১১১,২৮১ ৬৭,৮৭৫২১৩৪২ 

পরিমাণ ১৪৩ চা ৮ পর] ১০৪৫ ৭৭ 

১৮৮৪৯ ১১৪৫)৫৯৪ | ১১২০১৮৬৬ ১১১৩০ %৪ | ১১০৪১৬৪৭ ৭৬১২৩ ৫৫,৭৬৯ 

পরিমাণ ১৬৪ চও ১৪০০ ২ ১৬৬ পি 

১৮৯৯ | ১১৪৩,*৯দ | ১১১৮ ৪৬৫৮ | ১০১২,২২৩ | ১১১৬১১১৩ ৭২,৫৫৯ ৫৭৯৫৮ 

পরিমাণ ১০৬ ৮৩ ৩০ ১৪ ৩৩ ৭ 

১৮৯১ | ১,৬৫১৫৭২ | ১১৪২৩৬২ | ১১৫০১১০৯ | ১১৪৪১১৬৯ [৯২,৩৪৭1৭৩১৫৪৩ 

পরিমাণ ১০৩ ৮৫ ১০৬ ৯৬ | ১০১ রী 

এই দুইটা বিবরণীর দ্বারা! দেখা! যাইতেছে যে, আমাদ্দিগের দেশে 
মোট জন্ম পরিমাণ প্রতি ১০০ বালিকার ১১০ বালক $ কিন্ত কেবল"এক 

বত্সর বা তন্গ্যন বয়স্ক শিশুগণের মৃত্যু পরিমাণ প্রতি ১০০ বাঁলিকাক্ 

বালক ১২২। সমস্ত বিবরণীতে সকল বয়সেই স্ত্রীলোক অপেক্ষা! 

পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা অধিক দর্শিত হইয়াছে ঃ কেবল ১৫ হইতে ২০ 
বৎসর পর্য্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা উভয় জাঁতিরই প্রায় সমান দেখান হ্ইয়াছে। 
তাঁহার পর আবার পুরুষের মৃত্যু সংখ্যাই অধিক। এনব্প জন্ম 
এবং মৃত্যু পরিমাণান্সারে প্রতি বৎসর পুরুষের অপেক্ষ। স্ত্রীলোকের 



[ ১৭১ এ] 

সংখ্যা বুদ্ধি হওয়াই উচিত। স্ৃতরাং ৯৭,১২১ স্ত্রীলোক সংখ্যা হইতে 
কমিবার কোন কারণই দেখা যার না। 

অনেক স্ত্রীলোক বঙ্গদেশ হইতে আসামের চাক্ষেত্রসমূহে, মরীচ সহর 
(40116905151) প্রভৃতি স্থানে গিক্কা থাকে সত্য, তথাপি 

তাহাদ্দিগের অপেক্ষা যে সকল পুরুষ প্র সকল স্থানে গমন করিয়। থাকে, 

তাঁহাদিগের সংখ্যাই অধিক 1 সম্ভবতঃ ১৮৮১ অথবা ১৮৯১ হ্বাঃ অবের 

মানব সংখ্য। ভ্রমপুর্ণ। 

আমাদ্িগের জন্ম বিবরণী হইতে দেখ! যাইতেছে যে, প্রতি বসরই 
বালিকার সংখ্যার বুদ্ধি হইতেছে । যদি ক্রমাগত, এইরূপ বালিক! 
সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং মৃত্যু পরিমাণ ও যেরূপ চলিতেছে সেই- 
রূপ চলে, তাহ! হইলে অতি অন্নকাঁল মধ্যেই শতকরা ছুই তিন জন 
স্্রীলৌককে অবিবাহিতাবস্থায় দিন যাঁপন করিতে দেখা যাইবে । এবপ 
স্ীলোকের আধিক্যের শেব ফল বেশ্তা সংখ্যার বুদ্ধি । 

আমাদিগের দেশে ষে অধিক স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখান হইয়াছে, 
তাহ! সমস্ত ইউনাইটেডষ্টেটস্ অপেক্ষা যে কম হইবে তাহ! নহে। তবে 

এদেশের বিবরণাঁবলী অসম্পূর্ণ এবং নান! ভ্রমপুর্ণ হওয়ায়, ইহাঁদিগের 
সাহায্যে এবিষয়ের কোন প্রমাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে মোটের উপর 
এই মাত্র বল। যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশ ইউনাইটেড ই্টেটুসের সমান 
সা হইলেও অতি অন্নকাঁল মধ্যে তাহার সমান হইবে। 





ন্রনারীজনম্মতত্। 
প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র | 
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“মহাশয়, 

আপনার ণ্কন্তা এবং পুতোৎপাদিক1 শক্তির মাঁনবেচ্ছাধীনত।* 

নামক পুস্তকখানি পাঠ করিকস। পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহার 

ভাধ। এরূপ সন্ূল ও সুথবোধ্য যে, ইহ! কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ 

বলয়] বোধ হয় না। বু আত্মাসসাধ্য পরিদর্শনের ফল ম্বন্ধপ যে 

সকল-সত ইহাতে সন্নিবেশিত হইরাছে, তাহা বার্থ ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া 

'প্রতীত হয়। এই দকল মতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রপিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ 

পণ্ডিতগ:ণর ম।পন্ভিসমূহ্ যুক্তি প্রদর্শন পুর্বক অতি জুন্দরক্কপে থ্ডিত 
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হইগ্লাছে এবং স্বপ্রকাশিভ মত সমুদায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রমাণ 
সহকারে প্রস্কতির নিয়মান্থযায়ী বলিয়া গ্রতিপর করা হইয়াছে। এই পুস্তক 
পাঠে পাঠক্ষ যে অনেক অভিনব তত্বে অভিজ্ঞ হইবেন, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ 

নাই। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাজরেরই ইহ! ঘনত্ব পূর্বক পাঠ করা কর্তব্য। 
শ্রীঅতয়াঁচরণ চট্টোপাধ্যায় 1৮ 

প্রধান পণ্ডিত ও স্থপারিন্টেপ্ডেপ্ট, 

অরিয়েণ্টাল সেমিনারি। 

“আমি শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র কর্তৃক অন্ুবাদিত “কন্তা এবং পুকত্রোৎ" 

পাকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনত! নামক গ্রন্থথানি পাঁঠ করিয়া বিশেষ 

সম্তষ্ট হইয়াছি। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল ও সুন্দর। ইহা পাশ্চ।ত্য 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত ও প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই পাঠো- 

পধোগী গ্রন্থ। গ্রস্থখানি হইতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে এনপ 

আঁশ! কর! যাইতে পারে । ইহার কোন স্থানে অন্তায় বা অসঙ্গত 

কোন কথা আমি দেখি নাই । আঁমার মত জিজ্ঞান। করিলে আমার 

বন্ধুবর্পকে আমি এ পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি । 

কুমারটুলি, কলিকাতা, কবিরাজ 

৮ই ্যোষ্ঠ, ১৩০১ সাল। শ্রীবিজগবরত্ব সেন কবিরঞ্জন |” 

“কণ্য! এবং পুভ্রেৎপাদিক! শক্তির মানবেচ্ছাধীনত, 

পুস্তকখানি ইংরাদির অনুবাদ, শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র অন্থ্বাদক। 

লেখক প্রীধুক্ত স্তামুরেল টেরি বিস্তর অন্থুরন্ধান ও পরীক্ষা ঘারা এ 

সম্বন্ধে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন। গীহার স্থির বিশ্বাস, 

পুরুবশক্তির আধিফ্যে কন্ত! এবং স্ত্রীশক্তির আধিক্য পুত্রসন্তান্রজন্মে। 

নেখকের পি্ধান্ত অকাট্য কিনা, ভাহ। মিঘাংস। কর বনু সমন্দ ও বু. 

পরিশ্রম সাপেক্ষ; যদি নর-নারীমাত্রেই স্বিষগ্টটার তন্বণিরূপণে ইচ্ছুক 



[ ৬ ত্র 

হইয়া পরীক্ষাঁতৎপর হন, তবে শীত্র ফল লাঁভ হইতে পারে। ইহ! 
এমন একটী বিষয় যাহার সিদ্ধান্তে পৌছিলে সংসার বহু কষ্ট ছঃখ 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে) এক কথন বৈজ্ঞানিক জগতের প্রক্কৃত 

নুতন এবং সুফল আরম্ভ হইবে। সুতর|ং নর নারী মাত্েরই ইহা 
অন্ুসন্ধিতব্য। শ্রীযুক্ত রমানাথ মিত্র পুস্তক খানির অনুবাদ করির়! 

বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার করিক়াছেন, সন্দেহ নাই ।৮--ভারতী, 
আষাঢ়, ১৩০০ । 

“কন্তা ও পুত্রোৎপাদিক1 শক্তির মাঁনবেচ্ছাঁধীনতা ।--শ্রীররমানাথ 

মিত্র প্রণীত, মূল্য ১২ টাকা । পুস্তকথানির আকার ক্রাউন' ৮ পেজী 

১৭০ পৃষ্ঠা । এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গালা এই নূতন স্যামুয়েল এছ 
টেরি নামক একজন মাকিন সাহেব ইংরাজীতে এ সম্বন্ধে 0০:01128 
392 10 090979102 নামে পুস্তক রচনা করেন। তিনি তন্মধ্যে 

ভূয়োদর্শন, পর্ধযালোচন। অন্পন্ধান, প্রমাণ, পরীক্ষা ইত্যাদির ফলে 

এ সম্বন্ধে যাঁছ। কিছু মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই সবিস্তারে লিখি! 
গির[ছেন। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থথানি তাহারই ভাঁবাবলম্বনে 
ভাষাস্তরিত। * * যাহাতে বংশরক্ষক, বংশের মর্ধাদারক্ষক, পিতা 

মাতার আনন্দনাঁর়ক, বলিষ্ঠ, মেধাবী, সুবুদ্ধি, গুণাঁকর পুত্র জন্মিবে, 

ভতৎদন্বন্ধে শিক্ষ! দেওয়।! আবশ্তক কিন, তাহ! পুত্রগণের হিতাকাজ্জী 

প্রত্যেক পিতা ও প্রত্যেক সমাজ-হিতৈধী এবং সমাজ-সংস্কারকে র। 

বিবেচনা করিবেন। আমাপের মতে কেবল অক্লীলতার দোহাই দির! 
এত বড় একটা অতি প্রয়োজনীযক্ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা একান্ত 

অনুচিতৃএ. * * সুসন্তান-লাভ ব্ধূপ ধন্মোদ্দেশে (যাহাতে দেখ, সমাজ 

ও বংশের উপকার হইবে, তজ্জপ্ত ) সহবাসের বিষয়ে কোন কথার 

উপদেশ দিলে, তাহা। পবিত্র রলিয়। গ্রহণ কর! উচিত। এই উদ্দেশে 



হ | 
এ সকলের আলোচনায় এবং পিতামাতার আনন্স্বরূপ ও জগতের 

হিতকারী পুত্রোৎপাদনার্৫থ উপদেশ দেওয়া বা গ্রহণ করায় কোন দোঁষ 

হয় না। * *্* * এসন্বন্ধে আজ কাল আমাদের সমাজে ভিতরে 

ভিতরে একটা অভাব বোধ হইতে আরম্ভ হওয়াতে কচিৎ কখন এ 
সন্বন্ধে দু-এক কথ! শুনা যাইতেছে । এ সময়ে রমানাথ বাবুর এ 
পুস্তকখানিতে কিছু কাঁধ্য হইতে পারে । * * রমানাথ বাবুর অন্বাদ 

বেশ সরল ও কোৌতুহলোদ্দীপৰক হুইয়াঁছে। পুস্তকখানির প্রচার ও 

আদর হইলে আমরা সুখী হইব।” সাহিত্য-কল্নদ্রম, ফাল্তুন ও 
চৈত্র, ১২৯৯। 

অবস্থা বিশেষে অনেকের পক্ষে কন্তাঁসস্তান বিশেব ছুংখের কারণ 

হইক্»। দীড়াইক়সাছে। আজ কাল কন্তাদ্দায়ে লোকে যেরূপ বিব্রত 
ব্যতিবস্ত হইয়। পড়িতেছে, তাহাঁতে নিজ কন্তাসস্তানের বিবাহের বয়স 

হইতে দেখিলে, হয় মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দেন, নতুব৷ স্ত্রীর উপর 
বিরক্ত হন অথবা অপত্য শ্নেহ হৃদয়ে পেষিত করিস! কন্ঠার মৃত্যুকামন। 
করেন; লোকে, অবস্থামত বা ইচ্ছা! মত পুত্র বা কন্তা সম্তান হইলে 

এ দায় হইতে অনেকট। নিষ্কৃতি পাঁইতে পারেন। 

এমত অবস্থায় যদি কেহ বলিক্কা দেন কিরূপে কন্তাদায় হইতে 

নিক্তি পাঁওরা যায়, অথব। ইচ্ছামত কন্তাসস্তানের পরিবর্তে পুত্র 

সন্তান হয়, তাহ! হইলে তিনি ধন্ঠবাদের পাত্র সন্দেহ নাই । * * * 

ইউরোপীরগণ যদি এশ্াবিত বিষয়ে কোন, মীমাংসায় উপনীত হুইয়! 

থাকেন, তবে তাহ। পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য । শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ 

মিত্র তাহার পরীক্ষা করিবার সুযোগ করিয়। দিয়াছেন। * %* 

সেমুয়েল এচ টেরী নামক এক জন মাকফিন সাছেব এ সম্বন্ধে একথানি 

পুদ্ক লিখিয়াছেন। পুস্তকথালিৰ নায় (08111011900 9৩৮ 1 



1৮] 
019787%00 ১. ইহাতে কি মানৰ কি পণ্ড সকলেনই পুরধ ব»। স্ত্রী 

জাতীয্স সম্তান হইবার কারণ বি্দিষ্ট হুইয়্াছে। তাহ! হইতে মানব 
নিজের বা অধীনস্থ পহাদির সন্তান সম্ততি জননের উপায় না হউক, 

একটা পথ দেখিতে পাইয়াছেন। বাবু রমানাথ মিত্র সে পুস্তকখানি 
বাঙ্গালীক়্ অঙ্ুবাদ করিয়া দিম্বা বিষয়টা সীধারণের অলো'চনার ও 
পরীক্ষার উপযোগী করিয়। দির়াছেন। শুদ্ধ অন্থবাদ করিয়াই নিশ্চিন্ত 
হন নাই-- দেশের জন্ম তথ্যের কথাও. আলোচনা করিয়াছেন। 
ক ক*ক্* উপস্থিত মীমাংসা সকলেরই একবার পরীক্ষা! করিয়া দেখ! 

কর্তব্য | *** কি কি বিষয়ে কিন্ধুপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহ! 

বলিতে হইলে অনুবাদ খানি পাঠ কর! আবশ্তক। *স্পছিতবাদী, 

১৯ শে জ্যেষ্ঠ, ১৩০০ সাল। 

পক * * জীবভারে পীড়িত! ভারতমাঁতার কল্যাণকামীরা এ পুস্তক 

এক এক বার পাঠ করেন, ইহাই আমাদের অন্তরের ফাঁষন1 1” 

বঙ্গনিবাসী, রা আযাঁঢ়, ১৩০১। 








